
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA .

1. sz. példány
13/2017.

JEGYZŐKÖNYV
rendkívüli nyílt üléséről

(2017. október 30.)

92/2017. (X. 30.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

93/2017. (X.30.) Képviselőtestületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

94/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok
teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról

8/20 17. (X.3l.) Önkormányzati Rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

9/2017. (X.31.) Önkormányzati Rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

95/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat
TOP-3.2. 1-1 5-JN1 -2016-00009 pályázat megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok
ellátásáról

96/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat
TOP-3.2.l-15-JN1-201 6-00009 pályázat megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátásáról

97/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat
TOP-3.2. l-l 5-JN1 -2016-00009 pályázat megvalósításához kapcsolódó Felelős akkreditált
közbeszerzési eljárás lebonyolítására

98/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat
TOP-3.2.1-15-JN1-20l6-00009 pályázat megvalósításához kapcsoló építési, felújítási munkák
műszaki ellenőrzésre vonatkozó feladatok ellátásáról

10/2017. (X.31.) Önkormányzati Rendelete
Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. október 30-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő soron kívüli nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely,
Vámosi Norbert — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Meghívott vendég: O fő

A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áh, az
ülésen jelen van? fő képviselő.

A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, javaslom, bogy a
meghívóban lévő napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

92/2017. (X. 30.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg.

Határidő: 201?. október 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2013-ban elkészítette a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot. A megvalósításra váró célok akkor kerültek meghatározásra.
Meghatároztuk, hogy melyek azok a feladatok, amellyel az itt élő lakosok szociális helyzetét javítani
tudnánk. 2015. évben került felülvizsgálásra először, és második alkalommal 2017-ben. A program
bemutatja a településen élők helyzetét. A 2017. évi felülvizsgálat során sok esetben érdekes számok
alakultak ki. Minden eredményt nem szabad a saját eredményeinknek tekinteni. Az elmúlt években a
falu lakosságának a szociális helyzete, a foglalkoztatottsága, hogy így alakult, az—az ország gazdasági
helyzetének felfelé növekedésének az érdeme is. De annak örülnünk kell, hogy nem csak az országos
adatok mutatják a javulást ezen a téren, hanem Jászboldogházi adatok is javulást mutatnak. De vannak
olyan pozitív változások is, amelyek a helyi döntéseknek köszönhetőek. Pld.: Negyedik éve ad az
önkormányzat otthonteremtési támogatást a fiataloknak és a településre költöző családoknak. Ezzel a
döntéssel főképpen a gyermekvállalás támogatását tűztük ki célul. A falu lakosság száma mindeddig
elég ütemesen évről évre csökkent, majd az elmúlt három évben volt egy kis megtorpanás volt, illetve
azóta minimális emelkedés tapasztalható. Ugyanez elmondható a gyermekvállalásra is. Ebben az
évben 15 gyermek születik. Ez a javulás még nem látszik az általános iskolai adatoknál, mert
2011/2012. években született a legkevesebb gyermek, ők mennek majd most iskolába. Jelenleg 10 fő
első osztályos gyermek van az iskolában. A programban külön foglalkozni kell a hátrányos helyzetű,
illetve a valamilyen fogyatékossággal rendelkező lakosokkal, gyermek és idősekkel egyaránt. Az
intézményeinknél lévő épület felújításoknál kiemelten figyelünk arra, hogy a részükre az előírásokat
figyelembe vegyük és megépítsük. Kialakítjuk részükre a mozgáskorlátozott mosdót, eszközöket
beszerzünk, és a közlekedésük megkönnyítéséhez mozgáskorlátozott feljárót építünk. Az
önkormányzat szociális támogatásából és pályázati támogatásból lehetőség szerint próbáljuk a
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gyermekeket és szüleiket segíteni azzal is, hogy a különböző szünidőkre programokat, nyári táborokat
szervezünk a felügyeletük biztosítására.
A jövőre nézve is nagy segítségre szolgálnak a Helyi Esélyegyenlőségi Programban szereplő adatok,
mert rávilágítanak arra bennünket, bogy mire kell odafigyelnünk. Most még nem kötelező feladata az
önkormányzatnak a bölcsődei ellátás. 2016-ban készítettünk a 3 6v alatti gyermekek szüleinek körében
egy felmérést, és négy gyermekre jeleztek vissza Úgy, bogy lehet, hogy igényelnék, ha lenne bölcsőde,
de nem biztos. 2000 fő alatti településeknek még nem kötelező feladat a bölcsődei ellátás biztosítása.
Egyre több a fiatal család a településen, és növekedik a születések létszáma is. A Jövő években lehet,
hogy elérjük a minimum 40 fős 3 év alatti gyermeklétszámot, és akkor már, ha igénylik, akkor
biztosítani kell a bölcsődei ellátást. Ezt feladatként kelt kitűznünk, hogy ezzel is segítsük a fiatalokat,
hogy vissza tudjanak térni a munkába. Ovodapedagógus és pedagógus szakember hiánnyal kell
számolnunk az elkövetkezendő években, mert már most is sok bejáró pedagógus van az iskolába.
Sajnos helyben nincs olyan, aki tanári pályára menne. PId. ez is előttünk álló, megoldásra váró feladat
lesz a jövőben.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban kitűzött feladatainkat eddig teljesítettük, és a vállalt
kötelezettségeinknek eleget tettünk. A jövőben is arra törekszünk, hogy a lakosságnak a kiszolgálását,
ellátását minél jobb körülmények között ellássuk. Javaslom, hogy a programot fogadja el a
Képviselőtestület. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

93/2017. (X.3 0.) KéDviselőtestületi határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évben elkészített és elfogadott
Helyi Esélyegyenlőségi Programot elsőként felülvizsgálta ésjóváhagyta 2015. évben.

A második felülvizsgálatra 2017. évben került sor, és az elvégzett módosításokkal együtt a
Képviselőtestület elfogadta a programot.

Határidő: 2017. november 24.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Türr István Képző és Kutató intézet (1054 Budapest, Széchenyi u. 14.)
Irattár

2. Napirend
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok
teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A törvényi kötelezettségek teljesítéséhez az egyes önkormányzatoknak és a társulásolmak
a közszolgáltatási szerződések megkötését követően vagyonkezelési szerződést kell kötniük a
közszolgáltatóval a tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, vagyonelemek
biztosítására, üzemeltetésére.

Az előterjesztésben megfogalmazott célok és feladatok teljesüléséhez és teljesítéséhez közszolgáltatási
szerződést és vagyonkezelési szerződést szükséges kötni, illetőleg ilyen szerződések megkötésére a
társulást felhatalmazni. A közszolgáltatási szerződés és a vagyonkezelési szerződés egyszerre,
együttesen, egy okiratba foglalva is megköthető. Ezeknek a szerződéseknek és a Szelektív Nonprofit
Kít Új egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratának a tervezetét az előterjesztés mellékletei
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tartalmazzák. Javaslom, hogy a határozati javaslatot fogadja el a Képviselőtestület. Van-e
kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 f’ő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

94/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat

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

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

1. a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító — közös tulajdonú —

üzletrészt szerezzen, a Társulás képviselője az üzletrész-
adásvételi szerződést megkösse,

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

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

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

II. Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a
részesedése mellett működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kft-ben részesedést
szerezzen és felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a részesedésszerzéshez
szükséges jogügyleteket dokumentáló okiratokat aláírja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesül:

— Dr. Dinai Zoltán jegyző
— Szűcs Lajos polgármester
— Képviselő-testület / Közgyűlés tagjai
— Sasné Szöllősi Anita pénzügyi munkatárs -

helyben
— Regio-Kom Térségi Kommunális

Szolgáltató Társulás

— Irattár

3. Napirend
Előterjesztés a Szociális célú tüzelőanyag tárnogatásáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
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Szűcs Lajos: Az önkormányzat részéről támogatást nyertünk szociális tüzelőanyag vásárlására. A
település szociális mutatószámai alapján 852 mázsa szán vásárlására pályázhattunk, ebből 476 mázsa
(1.511.300,-Ft) támogatást nyertünk, melyhez 302.360,- Ft. önerőt kell biztosítanunk. A tüzelőanyag
kiosztásához szükséges a rendelet megalkotása, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság
előzetesen megtárgyalt. Atadom a szót a bizottság elnökének.
Kobela Mar~it: A bizottság a rendelet — tervezetet megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

8/2017. 0(31.) Önkormányzati Rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

(A rendelet a ie~yzőkönyv mellékletét kéDezi.)

4. Napirend
Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok
számáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úr részére.
Dr. Dniai Zoltán: A Kormányhivatal ellenőrizte a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
szóló 4/2001.(V.3.) sz. önkormányzati rendeletet. A rendeletben lévő törvényre való hivatkozás már
hatályát vesztette, ezért teljesen új rendeletet kellett alkotni, és a 2001. évi rendeletet hatályon kívül
kell helyezni. Kérem, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet Fogadja el a
Képviselőtestület.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 Fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

9/2017. (X.31.) Önkormányzati Rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Napirend
Előterjesztés a TOP-3.2. 1-1 5-JN1 -2016-00009 azonosítószámú, „ Komplex energetikai
fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,, címmel támogatást nyert pályázat
megvalósításához kapcsolódó közreműködő szervezetek kiválasztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az Önkormányzat részéről 2 éve kezdődött el a tervezés, amikor döntést kellett hoznunk,
milyen célterületre szeretnénk felhasználni a rendelkezésünkre megnyíló TOP forrást (110 millió Ft).
Sok más fontos terület közül mi az iskola felújítását helyeztük előtérbe, hiszen erre az elmúlt
évtizedekben nagyon keveset tudtunk fordítani. Az önkormányzat TOP pályázata által a három iskolai
épületen hőszigetelés, nyílászárók cseréje és fűtéskorszerűsítés valósul meg. Megtörtént a pályázati
döntés, és támogatásban részesült a pályázat. A pályázat megvalósításához először dönteni kell a mai
napon, hogy a projektmenedzsment feladatokat ki végezze cl. Határidőre három cégtől érkezett ajánlat.
A három ajánlat közül javaslom, hogy az önkormányzat részére a legmegfelelőbb, legalacsonyabb
összegért vállalt ajánlatot fogadja el a Képviselő-testület, és a projektmenedzsment feladatok
ellátásával megbízzuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit
Kft. —t. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbj határozatot hozta:
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95/20 17’ (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat

TOP-3.2. 1-1 5-JN1 -2016-00009 pályázat megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok
ellátásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009
azonosítószámú, „ Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,, címmel
támogatást nyert pályázat megvalósításához kapcsolódó közreműködő szervezetek kiválasztásával
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:

A projektmenedzsment feladatok ellátására 3 ajánlat érkezett az alábbi cégektől:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit Kft,

(székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos üt 2.
2. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 5000 Szolnok, József Attila Út 83.
3. Heves Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit Kft. 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

„A” épület földszint

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati előírások és az árajánlat
alapján, mint nyertes ajánlattevőt a projektmenedzsment feladatok ellátásával megbízza a Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit Kit. —t. (Székhelye: 5001 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2. Adószáma: 20671943-2-16).

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a feladatok ellátásához szükséges szerződés
megkötésére.

Határidő: Azonnal

Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesül: Dr. Dinai Zoltán jegyző

— Szűcs Lajos polgármester
— Sasné Szöllősi Anita pénzügyi munkatárs —

helyben
— Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit KR,
(székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Karancsi Tamás ügyvezető

— Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 5000
Szolnok, József Attila Cit 83. — Csatári
István

— Heves Megyei Területfejlesztési
Ugynökség Nonprofit Kft. 3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.,,A” épület földszint —

Göndör J. Tibor ügyvezető
- Irattár

Szűcs Lajos: A pályázat megvalósításához dönteni kell a mai napon, bogy a kötelező tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatokat ki végezze. Határidőre három cégtől érkezett ajánlat.
A három ajánlat közül javaslom, hogy az önkormányzat részére a legmegfelelőbb, legalacsonyabb
összegért vállalt ajánlatot fogadja el a Képviselő-testület, és a feladatok ellátásával megbízzuk meg a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit Kit. —t. Van-e kérdés,
hozzászólás, vélemény? Ameimyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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96/2017’ (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat

TOP-3.2. l-15-JN1-201 6-00009 pályázat megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok eflátásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-3.2.1-l 5-JN1-2016-00009
azonosítószámú, „ Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,, címmel
támogatást nyert pályázat megvalósításához kapcsolódó közreműködő szervezetek kiválasztásával
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:

A pályázat megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására vonatkozó
feladatok ellátására 3 ajánlat érkezett az alábbi cégektől:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit Kit (Székhelye; 5001
Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
2. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 5000 Szolnok, József Attila út 83.
3. Heves Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit KR. 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. „A” épület
földszint

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati előírások és az árajánlat
alapján, mint nyertes ajánlattevőt a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására vonatkozó
feladatok ellátásával megbízza a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség
Nonprofit KR. (Székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Adószáma; 20671943-2-16)’

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a feladat ellátásához szükséges szerződés
megkötésére.

Határidő: Azonnal

Felelős; Szűcs Lajos polgármester

Erről értesül: Dr. Dinai Zoltánjegyző

— Szűcs Lajos polgármester
— Sasné Szöllősi Anita pénzügyi munkatárs —

helyben
— Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit KR,
(székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos űt 2.
Karanesi Tamás ügyvezető

- Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 5000 Szolnok, József Attila út 83’— Csatári István
- Heves Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit KR. 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. „A” épület
földszint — Göndör J. Tibor ügyvezető

- Irattár

Szűcs Lajos: A pályázat megvalósításához dönteni kell a mai napon, hogy a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával járó feladatokat ki végezze. Határidőre három cégtől érkezett ajánlat. A három ajánlat
közül javaslom, hogy az önkormányzat részére a legmegfelelőbb, legalacsonyabb összegért vállalt
ajánlatot fogadja cl a Képviselő-testület, és a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízzuk meg a
Sansz Projekt Iroda Bt. —t. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem,
hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

97/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat

TOP-3.2. l-l 5-JN1 -2016-00009 pályázat megvalósításához kapcsolódó felelős akkreditált
közbeszerzési eljárás lebonyolítására
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-3.2. 1-15-JN1-2016-00009
azonosítószámú, „ Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,, címmel
támogatást nyert pályázat megvalósításához kapcsolódó közreműködő szervezetek kiválasztásával
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó feladatok ellátására 3 ajánlat érkezett az alábbi
cégektől:
1. Sansz Projekt Iroda Bt. (Székhelye: 5100 Jászberény, Blénessy János u. 24/F.
2. Acs Bálint egyéni vállalkozó 5400 Mezőtúr, Kiss János út 2!.
3. Dr. Dóra Tímea Ugyvédi Iroda 5000 Szolnok, Damjanich u. 1.1. em. 3.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati előírások szabálya és az
árajánlat alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a Sansz Projekt Iroda Bt. —t.
(Székhelye: 5100 Jászberény, Blénessy János u. 24/F. Adószáma: 22113643-3-16).

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a feladat ellátásához szükséges szerződés
megkötésére’

Határidő: Azonnal

Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesül:

— Dr. Dinai Zoltán jegyző
— Szűcs Lajos polgármester
— Sasné Szöllősi Anita pénzügyi munkatárs —

helyben
— Sansz Projekt Iroda Bt. (Székhelye: 5100

Jászberény, Blénessy János u. 24/F. —

Sebestyén Klára közbeszerzési szaktanácsadó
- Ács Bálint egyéni vállalkozó 5400 Mezőtúr, Kiss János út 21.
- Dr. Dóra Tímca Ugyvédi Iroda 5000 Szohiok, Damjanich u. 1.1. em. 3. — Dr. Dóra Tímea

- Irattár

Szűcs Lajos: A pályázat megvalósításához dönteni keH még a mai napon, hogy az építési, felújítási
munkák műszaki ellenőrzésre vonatkozó feladatokat ki végezze. Határidőre három cégtől érkezett
ajánlat. A három ajánlat közül javaslom, hogy az önkormányzat részére a legmegfelelőbb,
legalacsonyabb összegért vállalt ajánlatot fogadja el a Képviselő-testület, és az építési, felújítási
munkák műszaki ellenőrzésére vonatkozó feladatok ellátásával megbízzuk meg az ARTECHO 2002
BT.-t. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

98/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi határozat

TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 pályázat megvalósításához kapcsoló építési, felújítási munkák
műszaki ellenőrzésre vonatkozó feladatok ellátásáról

Jászboldogbáza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-3.2. 1-15-JN1-2016-00009
azonosítószámú, „ Komplex energetikai fejlesztés ajászboldogházi közintézményekben,, címmel
támogatást nyert pályázat megvalósításához kapcsolódó közreműködő szervezetek kiválasztásával
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:

A műszaki ellenőri feladatok ellátására 3 ajánlat érkezett az alábbi cégektől:
1. ARTECHO 2002 BT.-t (Székhelye: 5100 Jászberény, Rezada u. 11.
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2. IKON Építész Iroda Bt. 5130 Jászapáti, Rusvai u. 8.
3. Bordás Attila egyéni vállalkozó 5123 Jászárokszállás, Görbe János u. 4/a.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati előírások ás az árajánlat
alapján, mint nyertes ajánlattevőt a pályázat megvalósításához építési, felújítási munkák műszaki
ellenőrzésre vonatkozó feladatok ellátásával niegbízza az ARTECHO 2002 BT.-t (Székhelye: 5100
Jászberény, Rezada u. 11. Adószáma: 21366594-2-16).

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a feladat ellátásához szükséges szerződés
megkötésére.

Határidő: Azonnal

Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesül: Dr. Dinai Zoltánjegyző

— Szűcs Lajos polgármester
— Sasné Szöllősi Anita pénzügyi munkatárs —

helyben
— ARTECHO 2002 BT. 5100 Jászberény, Rezada

u. 11.—Tóth Szabolcs
- IKON Epítész Iroda Bt. 5130 Jászapáti, Rusvai u.S. - Bálint Károly ügyvezető
- Bordás Attila egyéni vállalkozó 5123 Jászárokszállás, Görbe János u. 4/a.

— Iratlár

6. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló rendelet módosításáról szóló
előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta. Megkérem a bizottság
elnökét, hogy a bizottság döntéséről tájékozta~sa a Képviselőtestületet.
Kobela Margit: A bizottság az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló rendelet
módosítását megtárgyalta ás elfogadását javasolja.
Szűcs Lajos: Javaslom az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (11.05.) számú
önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület? fö jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

10/2017. (X.31.) Önkormányzati Rendelete
Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet ajegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen az eddigi munkát, a nyílt ülést bezárom. 10 perc szünet után a
Képviselőtestület zárt ülésen egyéni kérelmek megtárgyalásával folytatja tovább az ülést.

í 1’ Kmf.

(Szucs Lajos) (Dr. Dinai Zoltan)
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

13/2017.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

Javasolt napirendi pout:

2017. október 30-án, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HEL YE: Küzsézháza Tanácskozó terme

1. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási kőzszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos
feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer
átalakításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

3./ Előterjesztés a Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, Írásban

4. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok
számáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, Írásban

5. Előterjesztés a TOP-3.2. 1-1 5-IN1 -2016-00009 azonosítószámú, „ Komplex energetikai
fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,, címmel támogatást nyert pályázat
megvalósításához kapcsolódó közreműködő szervezetek kiválasztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

6. Egyéb
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
- Támogatási kérelmek megtárgyalása

Jászboldogháza, 2017. október 25.

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldo2haza.hu
honlapon.
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[ Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) L

[ Bevezetés I
öosrhae ghas or Egyeelő öáeőresódmdl ős or Eoélyvgygelőnég Elömorditásámól szóló 2003. évi CCIV. Ikreény,

helyi esélyggyeelősdgl programok elkészltésőssok szabályairól és sz osélyeyyenlőségi mmlorokról szőlő
321/2011, öl. 27.1 11mm. rendeloré 5 o helyi enéllvegyoolőségi proer~m elk4$zk ősének részletes
szabályairél széló 2/2012, Itt. SI OMMI rendelet rgr,dékeaéseivel,

‚lÁslpowooHólA öeh o’méoyzata Eséfőegyonlőségi Programban
rögziti ar esélyegyenlőség érdekében staksóges feladatokat.

Az ünkormánerat vállalja, hogy or elkészült 4$ ellogadolt Esélpegyenlőségi Progzomm at összekongnlia a
település mál dokommlomalt’, valamint az önkormányzat foemnrarlásáhan lévő intézmÉnyek
működtetését, vállalja továbbá, hogy az Etélpegyenlátégi Program elkészítése során kevt5o porlneri
kapcsolalrgndszrrél, kolöno’s tekintettel a küoneoetés állami 4$ non állami intézménytennnarlóiro.
Jelen kelyzelelomsés aa Enélyeeyeolőségi Program megalapozását szolgálja.

A HOP hekezntelemzésból és intézkedési tervből áh, amelpelatn lepölési önkormányzat ölésente, öl 1v
időtartamra fogod ot. etkészllésének sze,npenljait, oz esélpegpentöségi lepőtgteket óv a SEP célcsoportjail a
kel pi esétpegymlőslgi programok elkészüésének szabályaItól dv or esétyegyenlőnégl mmtonvkeól szóló
321/2011. 1511. 27.) Comm. rendelet bOonákkiokbon: 321/1011.0011, 27.1 Karen. eend,l nnenalmatza,
A helyi esélpegpenlőnégi program elkószltds~ek pm‘tteres szakótyairél szötó 2/2012, Itt, 5,1 EMMI rendelet
Itovákkiakban: 212012, Itt, 5,1 EMMI rgydetett 1, ós 2, számé melléklete rögzíti azokat astotisztikai
matatókat, adatokat és tarts mi elemeivel, amelyek HEP ellvésJltéoének alapját képezik

A Helyt Enélyeepentőnégi Pzogeaann cötcsopozljat

A 321/2011, XII. 27.) <oem. rendelel 1, 6121 bekezdösének etn’böna éelelmébgn a HOP célctnpgltjal a
hátrányos kelpzrtü társadalmi esopertok, kütönünena
. mólyszegénpségbeo étük,

romák,
gyermekek,

‘ idősekén
. fogpatékkot élük.

‚ Költségvetési kzvrrptió, Gazdasági ptegrom, Tgtepvlönrendezösi terv, Tdepötősttgrkerzti terv

[ A tolepűlén bemutatána L
30sz. táogykoe’Stelvok megye ryogall, a áásosóg déli határát Ielmő település. áánzbménptől 6k. 15 Ian-re,
délre fekszik Szomszédos telgpülénok: áánoshida kb. 5km), Tápiógyömgye (kk. Okatsl, Kötélen a 32’es
eőáseél Jdsonleidn tel61 érhető cl, 11 leteza Jáoiberén,y—Jásoboldogháza közütti meltékútnn, amit bs,eédy
étnak Islssztv, meet tmrédy Béla építtette. Megki’zzlithető még a Tápiószrto ‘Tápiégyörgpe .

Idsoboldeghaza hötötti ‚ltm Is,
Ségv’szeti tgtgtekkee főkévt a ctlhos nevű hatá,eészz gaadag. ahol réz’, brmz., szarmota. és népván dortás
kori tárgyak keréltek elő. gálüni’ eojelenlo’snotto 2t lslresavav temető feltárása,

A tvtvpölés nevét egy Mátyás kseabes oklevétrne léte.ban emlitik először, poldngkaoa n éven. Majd
vlnaskat5tls Bddoglsáo /1550/, Botdogk Zatlas /1567/, Boldsgkdea /nü9H/, Jánobeldogkáza /1960/
névalakekkasin. Minden valószínűség szerint eredetileg is ja’sz település volt, erpeotata Estdogszállás
elnevezés is, Nevében a “Boldog’ előtog ot oddly ismereteig k szeri ot a “gazdag’ szen,éIys,évből
keletkezett, a “-háza” end lag pedig a meglelepö It életmódra vtal, A kalvani szandnák lttO.es
összeírásakor 26 tévő Iakost totöltak a telep aléses, 1567km pedig 14 gazda 4’ 2 zsellérmolád lakOs. Nem
tudni pontosan mikor pusztult ot a Pala, do a kémőkbi i’sszglrásekkan már gem szerepel. 1667km, emlitik
ójro,minoseeénpö,eztartozó puszoát.

A redemptio idején (1749km) Osldoghárdért a mggvaöáni összeget áástberény tootle ki 0000 rajnai taoist
ért élvb on.

A IPáttI. században gyakran lakatlan, s csak lvügtőkéop kzsmátják 1852km már ogyan vonnak rajta Eanyák,
dn ótlosdő lakossága még hi áüvoik Csak az n050’en években, a togosítás beőejerésekop szaporodott meg a
lakosság a posrtáo, A változás csak as 1e70l’es ével, után volt tapasztalható. A Ha Ivan -szolnok közötti
vasétveeat megépálése 118701 kedvezően karate a település fejlődésére. A lakosság számáv ak növekedése
ggészmno 85, század közepéig tartott, s Ez a folyamat indítatta cl a tetepiitése a fejlődés átáán. ealalvult a
tonesélág öt köspontban óráiban. Tápió, Aloóbaldogkáza, soldogháza, Sóskidol, ahol iskolák, olvao’iköeök
tétesaltek, Ezekm a tn,übotehen 500 családi káokzn körül belül 3000 ember élt. Ar int lakók 1946’ban
döntöttek arról bogy Boldogkáza üoaéblövd válását kérik, ‚svetpel iétius 1-ici éótammal ár. Bibó Islván
engedélyezett. Ettől a kortöl számüjlak O település jelenkori történelmét.

A lakónépessée bevoslatása

1, számé tábtááan- bkönépesség száma sz önségét

F6 Váloüzüs

2007 1757

2000 0739 99%

2008 1728 99%

2000 1707 99%
1011 1690 99%

2012 1684 9914

2013 1674 99%

2014 1608 66%
2015 tell 10194

2016 0625 10014

2017 na, ttP’TÉol
FereáüTeir,KSH-TSTAR
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ectgbősségvátlatása 59

9, A ketyi esélyegyonlőségi program vvivásosrágv eQ

A Hnlpi Esélyegynnla’uégi Pro gram tntézkedési Terve II4EP It) ül

l.A HOP treésztgtsl 61

1. össaegzá táblázat - A Helyi Psétyegyevtöségi Poe gram Inrérkedési Terve IHEP IT) 73
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2015,évl felülvizsgálat megállapításaI:

A lalvávépesség továbbra to folyamatosan csökkent,

2017.6cl felülvizsgálat mngállapltdgai:

A lakénépesség csökkmnésn megállt, amI azzal indokolható, hogy nőtt a gyermnkvállalösi kedv ős
ideköllözőla száma.
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Az állandó takassőgból al0,50 éves kerosztőlyba tartoznak a legtöbben 52 TOl, Sajnos a 0’04’éves ős a 15-
07 évesek száma nagyon alacsony, amlrőszben no atatsot yszö tető ond m következméove.

2017.6cl felülvizsgálat mefállapltdoat:

Az állandó lakosságbót a 65 dv felettiek száma a legmagasabb 159141, ami a teleyőtés etöregedősére atal,

3. osámútáblázat- üreeadéai ledex

es TO
ilk léallah ösneset sók léeliak

2016-önknemányaati adatok O SZévóOSflÚl 360311

0-2 évesek 19 I 18 37
0-14 éves 71 12 153 46% 54

15-17 éves 12 24 46 40% 52
10-Slléves 471 510 981 48% 52%

60-84 éves 71 51 122 58% 42

65 évfeletti 200 139 039 59% 41%

Forrás! Tett, KSH-’tSl’AR

65 évfetetti állandó 0-14 óveskgni állandó
lakatok mánia 1161 lakatok nzáannaQó) öregedésI ltdex(%)

2001 n. a. 206 *4tlOfÉfl

lOOt 308 214 257.9%
2009 046 203 166,0

2010 083 201 125,6%

2001 043 194 179,4%
2012 332 195 170,3%

2013 335 182 184,1%

2014 302 184 180,4%

~22~ 340 192 177a1%
L2o~ 309 190 178,4%

~ na. na.
Forrásl’ett,KSH-TSTAR
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aőszboldagházőn az öregedési iném 1011-ig növekvő tendgndőt matatolt, azaz a 65 óv felettiek száma
magasabb vett a 14 óv alattiak saámátál. 1052-ben 61 as arány csökkenni látszott 1170,0 %l.

2015,6cl feliilvizsgálat megállapításaI:

2010-ban őz öreeedési ‘mdcxi onnét növekedést mutatott l1őv.1%I. 2004-te pedig loan ét esökkmtt (180,4%).

2017.6cl felülnlzsgálot megdllopitásai:

At 0”re8ed~Si iodex 2015 óta továbbra is mökkenést malat.

4. mámútóblázat- Bef5dl nándenláatb

7010 10127013 2014 1000 1010 2007

állandóJelegll odavándorlás elnándorlán egyenleg

~ 22 24 -2
2009 10 20 -7
2010 31 04 ‘3
2011 33 23 10

1012 27 18 9

2003 27 74 3

2014 25 17 ‘2
2015 48 29 20

2016 n.a. na, 8É8TdKI

~iT 0.3, na. 861476Cl

1000,2010 közösl magasabb vato at olvá ndorlások száma, mivt at idgtelepö ItaLa, 2051-ben meglerdalt a
a bevándorlók száma 0814, ami pozilkvmafatuélötében,

2015,évi fel’ülvizogálnt megállapllátai:

A yándortáoak szá ma nem váltnzatt számottevően, 1010-ban 2785,1014-ben 2505

2017.évi felülvinsgélat megdllopítózal;

Am odaeándortások száma 2005-ben blent goon nött (49 fől,

5. ámútáölőzat- Tenméstetea toaporodás

éaeeás:TelR, I1SH-TSTA8

élvenelatések máma halötoeá:ala száma saapoendás(86)

3~!.
.32~!, 24 ‘16
2011 5 27 ‘22

2012 4 37 -03

2013 14 28 -14

1014 01 23 ‘12
2015 9 27 ‘18

2018 12 27 ‘50
2007 na. na. lIÉtTOKI

Forrán,El8.K1H-TSTAR



Term észetos so apon od ás 2015.éni felülvizsgálat megállapításai:

[~9W
A gyermekvállalási kedv nagyon ala,sony tondenáél manas, ezzel szonsbenalnalálazásak száma
folyamatosan növekszik, ezen adatok marl tkbzözl b, hogy Jántholdogkázáz csökken a lakosságszám.

2015.évi felílvizsgálat megállapításai:

A gyermekrállaláni kedv kis mértékken aóta, de or nns képes ellnnsélyoznlahalálozátok számát

2017.évi foliilviasgálat megállapítáoai:

Az ólyeszálet dock száma 1026-na enyhe növekedést mutatott, a halálozásak száma viszont csákkest

[ Nevezetességei, közművelődézi- és közösségi szinterei [
. Alavanden-ken eszt Ilesnógekbi épkelt árökségánk 1532-hűl)
. Strasdfördá
O tőmai kanokkas IStent Család-l templom: 1930-has épölt.
z Szent Vendel-szabar liskolaparkl: Eredetileg 1935-ben késsslle. 2000-boy ielájítstták,
. Szznt Vendzkzsbsr: )lmzédy étI, 1gm-ben kószölt.
. Sense Vendel-szobor Csihosi kövesúll: szintén inst-ben kdszijlt.
. Helytörtónzeli Gyűjtemény ITáiházl

. Köskvlán

. MűseládésiHáz

. Ezöslkm Nyagdljasilub

. n-pInt

~ Civil szervezetek [
. Paigárőrség

Szldogházl Gyermekeként Alapítvány
. Palerédd és szépkő Egynsö lee
. Cnndsrs M. C.
. Jészbnldzgházdról Elszánmazostak taráni Táznanága
. Önkéntes Tűzoltó Egyeséint
. taastknr Nyagdljasklub
a Jászboldochúzi Syznlrgyesélel

Jászbslds5házi Aalósporl Egyzsölnt
. Jászféld Hagyonnányőrző egyeloilet

. Szene vendnlTársalat

A lászbyldogkázi Aetóspart egyesület 2014-ben megszrlnt.

2017,dvl foislslzcgálat megállaoitdnai:

A Csillagvirág Kóros 2016-ban civil szenmezen lots Cdulagvirág ézsekkar Egynsizien néven,

[ Sport [
o A lászbaldzgházi Sptrneeyesülel 1962-has alakult meg. Egykor labdarúgó-, sakk- ér kézilabda

nzakmzzályt is működzetete. Jelenleg Csák lábdanúgó-szahasztálya van.
. Jászboldagházi Aalóspsze Egyesület: 2005-ban jöte MIne.

a 2013-lót a nökneki sgyenes zamk ázáseavan lchslőeégák, mehy pályázati pénzből valérnl mng,

201S.évi felülvizsgálat megállapítdnal:

Szintén pályázati pévtnből jógdzásl ér kcrékpdznérázásl lehetőség is nyit 1014—ben.

[ ótékeink, küldetéoünk

Az esélyegyenlőség minden erznbnr számára fenton érték: melyenk énvényeskóson as pusztán küvenelmény,
han,maz öekzemaeyzaznak in hosted nád érdeke, hiszen ageacéle sielgálja, hegy mi,éenkl,ek esélyz
Ingyen a munkavállalásra, a karzierre, a Jó minőségű szolgállatásalva fasg,llenöl az élelbsrtál, attól, hagy
tő nagy fézf,, egészségesvagy fogyatékkol dl, milyen a származása nagy anyaei helyzete.
Ar méliregymlőségi prop-am célja a dmszhrimináúómenensséz, a szegzrgáádme,tesség bizlzsllása a
nelepő lésénkó,,
Helyi enólyegyerlőségi pragramank céta:

biztaskate legyen az egyenlő bánás-ndd kövezelményének ó-vé,ymitésére, a helyi ánkeományzal
düaztóshnzataláb,n, illetve at általa Imetartalt nagy támogazoln ineézményekhen, és as
ünkosmdnyzntdltalollenőrzötn szoleállatálok körében

a ‚nyelés, oklazés neniileté, mkndm meemek (tanulóI az egyéni fejődéslsernunknéges
lehetőségekhez hzzzájass,n

o a kézszolgáltatásaldroz és egészségügyi szolgáltalészkh sz egyenlő esélyá hozzáférés bizlositása

[ Célok

A Helyi tsól,eeyenléséei Pracram áef,eö célra

.sászhtMsgkáza tzlnpölés Önksrmásyzasa an gsélyegye,lőségi Proeram elfzgaéásával
érnénymlte,i kiránja:
an egyenlő bánálmód, do az nsólyegyznlöség bizlostásának könetrlményét,
a bazszolgállatásokkoz történő egyenlő hnzzáfézés nlrél,
a éisakrimizáciémenlességea,
a laelalkaalalás, a szocidlis biztonság. ac egészségügy, Sz oktatás én a lakhalós snztilelén a helyzcnelrmzés
során feltárt problémák komples kezelése érdekében szzkségzs lntóabeéésekel. A közznenelési
mnzéznnnényzkzl — az évada kivénelón,el — érIntő Intézkedések érdekében együtsmüküdik at
irzézményfznntan tő kázpnnl leniznnlnzervehael lza,keoleztoll.

Ia

A HEP hnlyzntelemzá részének ‚éli,

rlsadlegescélonk számba rerni a 321/2011. (311. 27.1 form. rendeler 1, 5121 kgkezdésóhm smellIest,
esélyegyensláségi sznnpnnlbshl fékaszban lévő célcsopornokba sannozók számát ér zrécyát, yalamb,
helyzetét a telrpő lénrn,

mellett célank a cdlcayszsb a narnozólsza co,atkozéan áttehknteni a ozolgáltatásokhoz törcénő
hortárézérék alakulását, valamint feltárni an ezeken a tenálelekezn jelentkező problémákat.
További célask mrghanározol are mnportok enéfőegyenlőségét előoeekő feladatakat, ős azokat a
nero lezeken, melyek fdnsrtósre szmsln a kar egyes lő bánásmód éedekében.

A célok megvalósitésának lépéseit, aznk lorránigényós én végrehajtásuk tcn,ezntt öszmezésél aa HEP Ir
tarnalmazza.

A HEP ITcélia

Célankahzlezetelonnzéve építve olyan bearatkozások részlenes tervez ése, amelyek konkrél
olmozáolánokat eredményeznek at esélyegymlőségi célcosymlakhs, tarlazék heuyzetéasekjaoitása
szempantjá bél.
További célunk megbaláraani a bnanatkozásakznaz kapmaládé k zmmanjkéddt,
Szintén célként határozzuk eze annak az ngyottméködési rendszernek a felállkását, amely a
psagramalkslás és végrehajtás során biztasüja majd a megvaldsilás, nyomon kánaetén, cl lenórz éo-érnéknlél,
kiigazitás támogató straklorális rendszmét, vagyis a HEP Főomon és a hozzá kapcsolódó nennasikzs
man ka ens p mtoh a

A Helyi Enólyegyenlőzégi Program Holyzotelomzése (HEP HE)

~ 1, Jogszabályi háttér bomalaedsa

1,1 A prognam bénlléntv elűllójognabóhel börnyezes rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlősőzi program nikészkését at egyenlő bóndsrnddról ér at esélyegyenlőség
elámocdkásáról szóló 1003. évi 053V-törvény Ilorábbiabban: Ebktv.)előirásai alapJán végeztö k,A ororram
nlkénzisésére vonalkezó részlelszabályokal a törvény négnyhajnánl nmdelgtel,

‘a belei mékyegymlősógí programck elkészítésének szabályairól ér at esélyrzyrnlőnégi
mensornkrdl’ száló 321/2011, 1311.17,1 fenn. rmdolal .2. A helyi nsélyegymslősőgz program
elkésaitésénzk szemponsjar’ fejezete ér
a helyi nsélyegymlőségl plogram nlkészllésének részletes szabalyaisél szóló 2/2012 lVl.S,I EMMI
mn delet

alapján alkalmagnck, kélönbs f,gyelrset fordkva a
°aMagyaronszág helyi önkovmjnyzatairdl szóló 2011. évi CLXzXllL. lürvény lnzváhbizkban; Mösv.)
•asnzeiálisigazgznószdl és szsdális ellásásokzól szélű 1993. ée, III. söryézy lloyákbiakban: Sit.)
a a fnglalknztatós nlo’segö éséról ér a manhanélkáliek ellátásáról szóló 1991. éri IV. tárvény

(novábbiakbas: P15.1
‘ a non oeti nézek jngamnól szőlő 2011. dvi Cl~lt. töneóeiy lsradhblakban: nonnzeliségi törvény)
°azegészsdgügyről szóló 1997. éri CLIV, törvény )soeóbbiakhzv: téln.)

agye rtnekek védelméről és a gyámágyi izasgalászól szóló 1997. évi 000. lörvőny lanvabhiakban:
Gynat,)

. a nnnnzesi közaieuelés’ől szóló 2011. éri CXC törvény Ilavábbiakbas: Nkntv.l eldirdszira.

AzEU2O2OaOearÉgls5
Az Ecedlnz 2020 oz Ezrdyoi Unió 10 dyne szóéé ‚sés,ekedésl sL-olégiója, n 2000-bps eae~kpzdest láoszobeanl
Stratég,o fdYtOtd30a osnek gzyoazzslanoér beépa’ző é~ közösség! gozéaaógpcé,ékni célrenndszer és ehhez
garrazó mnsézkedésnea-v, CXljo senu csapda o rációg leéázdése, a arrorégia oa unión yözrkedési modes
klónymzéggár hé’agoto mopszöntenti, éa azinrelágenaebb, fen,rorzhorébb és befoyadóbb nóvnkedéa
feted celemchleéojznlegrnremteai.Azesétyeeyezláségazempostnjdhderelezónn cdlhizt)zések. znelyeönt2ozoro
sz Etleuéozdvek celjeoisenie kelt kér rerun rca is megjelenik. ‚áz oktardnbon o lemcz’zaalódési a-days 10% aló
kell oökkevgem1 A szegé,zység/córsadalnná kirekeanéa even hnzóénzézkedések sn’a pedig azt célűzze hegy
leoo?dkb 20 milkévol cuókkenicy azok szémn akik nymnorban őz társada/mi öirrkenzzetzzdgben élnek il/ewe
akik cserében p szepéaysépés a kirekeszcődén a-dims veazélynje/ent.

Nonage rilgefomnpeoonom°
Az Eorépa 2020 arrarégéa mzavavdnlrdsdnak leoJoysosokb eszkÖzét IGgéj/omi szinten a zennzeé
rrfa’nnspragrsmok jelenik, metreker a tag&/amsksok sézden dv dpeiyisdbon, a stzbililónVketaeraendo
yeog’omokkal egyérrkel/ elkész/zeniák. A zemzesáreformp’ooromok ‚éigz,’öé ez adós kiemelg céénk alapJán
megfogolmazgmsemzrzirétskar, gaedbbáéamerzezilc Iroaymn kívónjdlz O kormányok a célokat re/jmt’rent
Eerie a návekedlsr őtdzrdlznld akndályahar yeházdrnl, A dzkamernzvmck out is meylnatórezzék, hagy kik,

mikor, m3yen ézrézkedéspkpz hozezsk mojal s bogy ennek nnúlyen hó aégvetéai canzarai leszseka A lionized
Reform Program sz esdlyegyealyőséyi célcsoporczk helyzete jas,/tósónak zzerapornjdhél hóayet/pn
jelenrőndgael bkócézkizüzdseher di lotézhedézekez teen,

Nemze oéróraedalm/Felzéekdzdz)semndaW
‚4 Neezezá Tó-sadalml Felzdrkózósl 50-otégma (HIPS) az Earópzi eizolrsóg által 2012-ben jdyóhogyotz ‚A
temzezirerndnresrótiós st’ozéniók soiós ker,o-endszere 2020-úr dma doknmensambzn foglolzakkoz
átenzhedik. Az ores a szendsysdg eteni fellépés érdekében mngfogalmnzorr feőzóridzdzpglidkóe helyezi
hdzéppansba, ‚mel/ens honynélym célja a rmnaközóyndgpk iirekyzzrése eyes kazóf&yamazsü megelánéaei
fehzó,ccéóga, A sc-atégia cé6a, balin a szegénység szemponrjdhól meghatda-ozd prcb!éntaeeréilerek —

gyeymebszegénység. rmmdk helyzete, hósrdazym helyzetű térségek — hosszú róvé elképzevéaemnek
ingegrélécét, kiegész!rénézi egységes rdker dszerbes történő kezeléaétk(aónjs előrnozé’ranl,pnyelemmpl,
többi, a górsadalmy felzdzközds rzympsnrjdb(é releváns st-azégidro, lay a gazdanógfejeazzdnnel di
faglakazgaeáspakeikdrs1 aniddkfe./eazsésre, ozegészsé Si gyi, szadólpdiriksy kózmgazgnrddetkdpzeldyelz’e,

‚.Lngyen Jobb a g)zerekekgzekrmemzená zo-acépW
A Legyes /ebb a Gyerekeknek NemzeuSrrmzégmn száknégrsséőée elnőso’beaz 02 indnkdlo, bogy csökkencne
gyermekek és aa/ódjaik zévkilizéséri jovicaa O nygemekek fejődésl esé/yeiz. A törvény mindet gyerekre
émcerjea/ de Arelemnzerjes azohnnk s gyerekeknek kel’ pia-kész éopsiak, akiknek érdekei a legjchbmn
séról,nehi akiknél a aőlkálázének p /eajgbkan ko/ósozzóh fejődésákec. A léemzei Srrarégúa mdsikfoncos
indoka a szegénység! dbias megzzoln(gósónlolr székségezsége, a gyermekek ér a zdrandzőonn iázór gdvtazi
érdeie,

tonna nnreprücid deckede Program°
As orszdggya’lés 2007. j’nirao 2ő.éafogadza ens looms Integráció Évázede Program Strarénioi Terrrzlá zzdáő
68/2007, (VI. 28.1 ooyharőrozazazi amely p Xgemd,yfgledotóa/ tűzi, hogy aátrarégiai Ten, eégehajtósdrs

‘ 0 OlsIIs3g hőúa,rerve aesyspal Pa,lase,uooys aa [azipzi naolne,s_ aa tannal Kizpanliearhn,k_za[mapa,soadasJcl
Is smclalk c[,nlságrak_a Ozgék elzarnszsaoaö es a, toiyal gnsháazsl Oovkraö —lnrv,íráásrk,slahs,na,_ asgseheuvn 31 a
nmkayuinmrn,rn őrászkőben, orm,trl, aDsz nays 5l~
‘ A kezrlkeső Ieyis.Akavl Ezlmnv nv On, Magyarznnsg eo,mlnia 2012- Josh 5.’,yaa~,..rrzaw,.yr~yssul0-

.nr.anv’vzI-a’.vavr,rsw.stisl,ls,y,.sr,I
‘ caépnl OIzunaáo. en,Ópa zoza iz’’rsgyf. ‚„5,,,,.- ‚yroinc,,nen,,inurei „nn,n, o,5~tn,k,htn
‚ nIe,nmrl nanaizin, e-s Pnl,á,kitisl Olzáegla . mniss,onrynev, riemolz,zainvseg, zenae Ott 2020.) raőapzsr, lost.

nosmkmlmtjutnarv.a’,’asv,,mvnnn.zasaisrn.kszhsasazoanega
ay/ztni lv. 3t.l Ony kana,nzan a_Lzssen),hk a gy,nmekehrehl’ sznnanristvarezianel, zgyz-2n32u ‚kviy,k’tyokrcyyLeii

‘ A koma Ins zs,a,e fazeiv Pr roan sasa, gum yra-aam stűlá esflevy VI- 281 COy haaár,,asi Samlalé es M,ekalcll
Mk,ntliniav, 2203.

természetes szaporodás (fő)
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készizsen rövid tűvé, kétéves időaznkokro szóló intézkedési terveket A Stt-nté gáté Terv négy pa-io’itáoi
területen (oktatás, foglaflvoztotás, loákiatás ás egészségűgy3. at egyenlő bónásmád éreéoyesiténéeel
koprsgéotáeoon, tgvábbó O kultúrA a módja ás a spot zeriiyetán hotároz meg átfogó ‘ólakat a cákn1rkoz
knprsgládá konkrét felodatakon, at ezekhez rendelt mutatókon, továbbá ofeirdatok eléréséhez szoksé gel
intézkedéseket A nemek közölt esélyegyenlőség megteremtését négy pria-itósi terraleren
rnegfagolmazottokkoz kapts oéádá feladat ekan ás intézkedés etet keresztül kieán/a megvolánltani.

Nemzetltőóöigtsnrarégks
Az Országgyűlés 2009-hen fogadta a Nemzeti lijúsági SDatégiézö készilt dokumentumot (22/2009. l~ 29.)
COY határozat).A S0atégin az ifjioéglkorosasályckkd kopmolston állnmifelelósnég összefoglalésaa 2009’
2024. időszakra ematkozéaan. ltésztetezi az nfjúségpnlikka hosszé tóvá társadnámi céljait megvtéátitdnzkhaz
az egyes területeken a hoeizentááis ás specylkos célokat valamint ezekhez kapcsdádd részcélaktt határoz
meg. A St’otéaig megvrlósitásg kétánes cselekvési tervek mentén történik. a 2012-2013. évi cselekvési
termő/az 1590/2012. (»1. 27,) morn. lnolároratrenéelkezik.

1,2 At esélyegyenlösigi cétesoportdgat érintő helyi szabályozás nöeid bemutatása.
.12/2021. 101.29.) Szotiális ellátásuk helyi szabályairól
-lnászeesiltsáttél 112mb pénzbenielldtdnok:
a, lakásfenntartási támogatások
b, ápoláti dii
c, átmeneti neeélv
(,temetési segély
o,háztartási hulladikártalnatlanltási, begyágáási ás szállítási áljtámoeatás
-rerménzerbentuéisor ozacédynetdtdn:

ö toy ógyet ló tá S,
.13/2012. lXlt.20.) Szociális céiá tázita támogatásról
-65/2015. VII. 29.) Nevetési, aktatánii stézrnényhen rizetenáö téritési,, steáulis étketteténl dljalrál
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás ás az Önkormátyaat samzádése a tsoládsegités is a gyermeklóllti
szolgáltatás hatákonyabhá tétele miatt
Gondoskodó Figyelem Ohtotini-SzodáTis Snotgáltotá Közpotszés at ósknrmd nyzat fetaéotetlátátinterzódine
a háti see’sségsyűyisrdt

2015.éné felolrolztgdlat megállapltásal:

b, öpttási dli 2015-ben megszűnt

át d, átmeneti segély ás temetési segély megszűnt, helyetter mdkiyi Ii telepe lési támogatás nan 2015,
március 1-tál. Az 1993. évI lit törvény módaauaa 2015, 09. 02.-án, ametyatelepllés támogatás mellett
rmlttást test aSgociölit Ágazati Portál hnrilayrál (szociális, gyermekjátéti ás gyeemekn édrtmi ellátátokkal
kaptsolatot adatok rel dszerezóse, tájékoztatás).

2013. dial c(mix törvény Ma. helyi önkaarnányzaiai-ál 2015. 03. 031. -tél mddgstalf, mely stintán
tartalmazza, bogy a szociális snoigöltaiásek ho ellátások — ccitt helyi önkormányzati feladatok — keretében
relopatési tánoeatás állapttható meg

eözgydgyriátás helyileg megsztnt (aárási Hinatalhoz tartozik),

A szociális célt (ti [a támogat ás megszűnt.

A csaiádsegités meesz(e ‚ Jántberárylset tartozik.

A eycnmekek eédelmlrói ól gyámógya igazgatásr ól taólá 2997. évi XXXl, törvény oz áaodtl
gyermekérkeztetés kiterjesztése érdekében történő médositásg glop/ét, omely 2015. szeptember 1’ án

lépne katálybn

A gieemekálkealelés ingyeres at óvodai renylósbm tászesáló gyermek után, ha: nmdsoetrs
goermehzódrlmi keáseaménybm róslesél. tartósan krleg vagy fegyatákos. olyat rsaliábsn ól amnlobm
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Ónoáánk 2007, zug- 21-én tárolt a jtszalsónzentgykegyieel, melynek atya’. cd ra Palota óvoda ás ukltsááe
Moseyár ónoáai Tagirtéttnásy, Feladataik” tartozik pt. a logopádiai etátás megs000ieaéso.
Iskolánk, a Mátyás orály Általános Iskola án Alapfoká Művészeti Iskola a iánbersbere lntlzményfmrtartó
Központhoz tantozik, 2001. ion. 1. dna tagiskolánk a táeideykrgyei Kazingsy Ferenc Általános Iskola.
Feladataihoz tarlotik pl. a pályanálasztási tanácsadás

2015.óvl felülvttogdtat mogállapmtásal:

A áátzsági ilistérségi ‘tWshcélá Tárrolös megszánt 2013-boo, a csoládsegités lönnberényhm átkelt cl,
helyben csak a gyermekjóláti szolgálat neheze igénybe.

A jásaalsdseentgyörgyi cifra Palota óntda hu Bklmddéael naló táestlás megneánré 0 2015. idtias 24.-én lett
elfogadna az ój alapitó okirat a Mcsevár Óeeéáról, met york mákbdtetöje at Őskormá tyzat.

A Játzságl Onkotmányzatok Szövettáge IJOSZI rénzbm hosoalóamár megszánt többcólú tározlátttoo, 18
jlszsági telepk lén a tagin ellátandó feladata főként ot érdeksnóyetság.

A aászsági Szocillis Alapsznlglltató Központhoz társnlt aászboldoghdza Is 2015. augusztus 3.-át.

Végzett tevékenységek:

étkeetetés

. házi segitségnyá~ás(27 tó).

2.3 A eetepoténl önkormányzat rendet kasésére állö, as enllyegyaatöség szempontjából reteeáns
adatok, kutatások átledntntóse, adatklásyolt ktmatatása

A Helyi [sélyegyenlűségi ynognam elkészltáséh ezaslati tztikal motaldkat a 2é20t2. (Vt S-l EMMI retáolet
1. snámá melléklete tartalmazza. A lnelyzoteiemzés alapjául szolgált adatokat a TEIn-kól, azon belül a mH
ás a Nennnztti Monkasgyi Hivatal össaegzóseiból, valamint helyi nyiyántarnásokból g-iájtöitgk Több
terdiletroymalkozáan nem állrak rerdnlkezésrevz gy hiányosak az adatok.

tartósan beteg nagy fogyatékos gynnmekyt sean bsek, 3 nagy tóth gyeemrktl stnelnek, Vagy ha an egy late
aló honi nettó önedelem ásszegyeem halaé1n meg a ymca Ft-ot

Gnnéoskodó Figyelem Oktatási Szedölis Szolgáltató cölpogt ás on Cokotmányzat feladanellátási szerződése
a baci segirodznydyásról megszűnt is ój törsoalános keresztá I működik.

2017-évi laiűlnlgngdiat mosállapgtásal:

A gyeemrkdo eédrtmérőt is a gyömngyl tgazgatánrdl erólö 1997. évi Xxxi, törvény 2016. Jannör t-)ótől
hatáke osrendelkezései alapján a telepalési önkotnnátyaan asegniáei meleg fNetkrnést a hátrányos helyzeta
gyermekek ősarendszmes gyetnoelmidelmi kedvezményben részesáilö, halmozottan hátrányos gyermekek
részére ingyenesen biztanilja.

A eaminy a t2ns/2017. (V.29.) tennnn. hatüratata értelmi km a 2017/2019. dcii tanévbm at ingyenes
larköepiellánást egy ütemben yezeti benz 9.9. évfolyam tanzléi, ás terjeszti ki a középiskola 9. éaafolyama

feet inlézkgdén értelmében at 1-9. évfolyam ealammnyi tanolója alanyi jogon ingyenes tasküsysagllánágea
jegn tolt

I z. StratégIa) környezet bemutntdna

1,1 Kapcsatódás helyi siratégiat ás telepatési önkmmátytayt dokumentum okkat kootepdikteat
pt O~ ra m oldi a)

Településankön a köcaetkeeö doksmmtomok, konneptidk, yrogramok a miryaddok:

áásabnldogháza eözség ciiltságvetési Knsrepód
tponlfejlesztési concepdd
áászheldoghdza cötség Gazdasági Program
áástkeldngkáta cögság Vagyoogatdálkodisl Terv
alszholdtgbdta cözséz Telepildsregdet dcii Tett
sistboldeghdta táznég Telepe ldsnzmkezeli Terv
Iskola, óvoda éees szakmai bmzámoldl
cíyil szerygtgtgk ánet kgszámolál

2015-évi felülolgtgálot megdltapltdoat:

Spmtle)esntési Konceycid: 2055. mijsnl7..én lett elfogadna at di knncepdd.

Jánabtldoghdza Község Gazdasági Pnngram; 2515. pinion 24,-és lntt elfogadna az éj plogram.

Az Országos Mmtöszalgálar at Európai Unió által támogatott kiemelt projektje által iltOP.2.2.l.’tI/l’
20t2’OOOl. ‚Sángüsségi ellötán fe)rnzt érc .mentés’i fejlesztéseket hair cégre, ezen belát meslüállemási
épit aánnbtldogkázáe is,Az alapkllötétel 2033.04. 15.-án volt, az átadás várható időpnsila 2015.09.20,

2,1 di helyi enéFgegyenlfnigi pnogran’ ténsi3t eársalist kapcsotódüsairnak bemutatása
Önkotsmányzatank 2033. márt. 1.ién társait a sászteiki önkmmányzati Hivatallal.
tálon ontJa oka lástárségi Startmanka Mintapratramban:

o kelnltglnezgrést

. közátháláaatiaoitását .

. téli ás egyéb értékteremtj kazfoglalkozlatüat foglal magábo.
Folyamatosan tartiuk a kapcsolatot a Jásabeyényi Munkaügyi mrendeltségoel.
A áászságl Ostérségi Tökbcélj Társuláskoz 200t. ian. 1.-it kapssolddlunk, közüs feladaraink: családnegités
és gyermekjóliti szolgálat.
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alapvető jsgszabályi rendelkezéseket amelyek a foolalkaztatásl és szociális, eolsmiet egészségügyi
ellárdsokkaz tö’tánőhazzáférán, a lakkmáslhö’ülmények javirágót azoladIlloljók.

1993. évI sit tőeniéoy a szociális lguagatdsedl ás szncéólls elsótdnokrál (onedbbiskhgn: 5zt) A
törvány meakntározza a asétzbelj a természetben nydjeott ás aszemélyes gmdmkodáar nyájtó
ozodáinegönástér eayeafo’mdit, a jsgmsttadafeáréreáeir, annak megdlopitdsát a szociális elátóa
jlnanazo’azdndnakeáeeit ésinrézme’nyreadszerét, a szociális efdtást nydjtá szervezet ás a/ogosulz
között jrsgeiozmy főbb elemeit, továbbá a feontaa’réook a szoluáftot&vol, lie tee intézménnyel
kapcsdatas feladat. ás jookö’át edamint oszemélyes aoandanhodóstnydjtószoddlis, gyermek/ő/ék.
gyermekvé detmi tevékenységet végző sneme’ly adatainak működési nylvdnttortdiára ismatkozd
szak dlyokat.
a családok tdmegafdsüi rál szád 1999. évI tlO(XItP. eörsaéay (a továbbIakban: Cit) A törvény
meuhgtározza az állom áátolnyájtondó csolddtámagotdsi ellátások rendszerét formáit as elláfdsak
jogosultság! feltételeit ealomist ot ellátások meaéllapltásáyol ás foéyás(taáiával kaprscáatm
legfmtosohh kotánkö’lés eljárási szobályokat
a foglolkaztatás eiőoeghéoéről ás a mgiokonélkuliek ellátásáról szál’ 1991. évI lid. törvény (a
továbbIakban: ylt) A tdevány célja a matka És a foglalkozás szakad megválasztdsdhoz void joo
gyakorlásdztok elésegltése, a fogldkoztatáti feszültségek feloldás e valamint or dlláskerenáln
támogotásdaskblztositdia

aormeetlségek jegalrál szóló 2023, évI cs»lX tIe. A törvény célja a nemzetiségek sajázoa
kattárdjánolc mesőa’zéséneke mymyelelk ápolásának ás fe/áesztéséatek. egyéni és közöse’gi áagainak
szélenöö’ű biztositósánok elősegltése. figyelemmel Maoyo’ot’szdg Alaptöensényáben a magynrorszdei
nemzeriségeklnye iráiltkónyleánltotnfelelőnsénvölolásrm továbbá onemzetité nek védelme érdekében.

1.1 Jöoedehstlán vagyoti helyzet
Jászkeidagkázánaromák aránya nenn éri cl at 114.00, a máhészegényséo sem jelenk meg célok. tl,ikai
hovatartozástól függetlenül ksoségütkbetamölysnegétyek száma iha amediön jéyodelmetoézaok
tartósan 90000 Ftéfó alatti az aklie korüak közitt kb. emil

[ 3. A méietzeglttynlgbott élók ét n romdk helyzete. etllvesyentőaégg
3.2 Fogtalkmtalottnüg, mozkaerö-ptaci kttetrádö

mgpjoánkbmt more gyolrabkon hzttnáltfoool cons nmdlyszegánység Nem csak tsdgmányos /ogolgm
stocücéágldbamn, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenlá. nmko’ valaki vagy valakik tartósan

lárntinimam szintje alatt élnek ásszinte esélyük sincs anne hogy ebbál öneráloő/ kilépjenek.

A mé)yszegánység öaszenett jelenség amelynek okai többek között társadalmi éa gazdasági
hdo’ánydn, átkolai, képzettségbeli éa foglalkoznatsttsógbeli de/iótekben mutatkoznak meg és sályas
mneeélhete’gizaersokhozeezetneb.A azeoénység kidakuldsdoatg móni töásbek közt nrendnzemndltdstké-vetően
a munkahelyek megszűnénéa’e, n msnkonélkáliné ore. a msakoer&ploci esélyek szűkwásérc—nees kIs
részben a oktotás ás kápzás hldnyossdgoiro O jő/éti ellátások dltol kezelt/nem tudott egyéni, családi
válságátelyzeteö’e, a megfelelő elldnásckkozj szcégáltmásokhoz történő hozzáférés kió,tymsdgtára
eezethetálg yisszaA mélyszegéanység hatáss ot olapnető látfeltételekhen, a lakhatáng tárádékazási
körüknényekben. ot érintettek egészségi állopznában is jelentkezik. A nzegéayaégazempanrjáböl
megharározd társadalmi jeilemző a moládak gyermekszómn inetve a gyermeknze5tánynég f_a ozeoéoység
fiatal arcr: a szegények mintegy3o%.a 0—17 éves kco’tasztólyhoz tartozik), vzlamint ajalusi lakákéanyezer
(a szegények több mint fete köné0ekben élj.

Ez ot állapot ot érintetteket aolym gyorsan megbélyeozi is a tánsododombál való
kimelelztetoénjket okozza

A társadalmi áeszakodds ünenhotózozó részben tehát o szegéalyságvel összefüggő köz’álmáoyekbdt
fokod, A szeta’egdció mértéke. o tdrsodglml élet jelentős területeirál máé tár rges kiz&ádán sá(em
társadalmi probléma.

Mo Momaoeomzágm minden harmadik enter 1kb. 3 mlliámn) a szegénységi klszöb dot ól közülik
1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénység! kodedzanek különben nu’jnjdk a gyermekeket ás a
hátrányos helyzetű térségrkben élősetf terület ematkozáadbnn O km’S etkez~ben tekintsük ás azokat az

A HSP 1. szö mó melléktntábm elhelyezett táblázatokba gylitött adatok, valamint a kelyi önkormányzat a
foglalkottot ás elöseoítés&öl Isa mankan álkál iek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvity Itonábbiakkan: tln.i
ás a Mötv-km foglalt feladatai alapján tnlepálíodnkae jellemző foglalkoatatnttságot, munkaerőpiaci
lrhrtűtágeket kinánjak elemezni az elmált érek yáltooásainak bematatásáoal, a kátüeböző korosztálygk,
lile tye nemek saeráiti boytásban. At elemzést asszeeetjük térségi ás országos odat okkal in.

a) faglalkoztalnttak, munkatélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
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3.2-1. saömú táázlálan—Nvilvátstattott öl) áskeresőc száma és aréusva_ 13-64 évesek száma 322- szömú ejölizut - tegjmteátt nssnkanétká liek szárny
i5.Snevkőoc(Itiakévipssíg nslleántaatott átáskeresők szásia «0)

°~ tő fiait összesen 99 téti] össiesms

‘~i~~’ fő tő lő 5’ tő % tő 5’
2003 603 607 1210 18 30% 24 40% 42 3,5%

2009 591 597 1188 75 42% 31 5,2% 56 47%

2010 600 582 2182 31 52% 34 5,8% 65 5,5%
2011 591 590 1181 39 66% 38 6,4% 77 6,5%

2012 593 584 1177 44 1,4% 30 5,1% 74 6 3%

2013 581 576 1257 13 2 2% 11 2,3% 26 2 2%
2014 580 581 2161 27 4 7% 28 4,8% 55 4 7%
2015 567 580 1147 22 39% 23 4,3% 47 41%

2016 n a n a tésréKi 25 ttttiÉKi 21 $ÉiOÉKI 46 9É4ttOl
J!~2_ 8 9 n a 98870(1 21 $891601 26 1 #ÉRTÉKI 37 6ÉRrdKl

noltmagasabb

2015.6v! felühaizogálat megállapitósai:
2013-14 között a lakénöpesség is a nyönántartott álláskeresők száma is csökkent.

2017,4v) felülvizogálat mogállaolkásat:

2019-re a lakánépessög száma öl a nylnántartott álláskeresők száma tovább cöökkent

Aregiö2trált munkanélküliek knrcsoportonkéntl bontása bemutatja, hogy a rvunkunélköllség a különböző
korosttá3ook tekintetében miként változik

2008-ban a 31-35 éves korcsoportban volt kiugró aregisotrált munkanólköliségi arány I19%), 2004-2010-
ben, 41-49 évesek között 21,4%, 15,4%l. 2031-ben a 23-23 iveseknél enelkedolt a szám.

A rcglsztr ölt áiáskeres& összlilsráma 1011-ben nalt a legmagasabb «70öl.

2015-évi felülvizsgálat mogállapitátai:
2013—14—bsn a 21-25 éves lIS,1%-35$%l és a 31-55 éves 35,1%), valamint at 51-55 éves korcsopeetbat
153%) celL a tegtöbbregisrtváltnivskanitküli
2017ml felointntgálat megállaoításal:

Anyilaántartnttátáskezesék száma 2015 óta foWamatos csökkenést mutat, számuk a 21-25 éves
knrcsnpnrtban a legmagasabb, 2017-bor, 9 f&

syltváatat’tsoi/zeglszirátt
muntaut ilktll 160 nupnöl régebben reglsztrált mattautélhtt

ie lő

nit fiait összesen uő fiait önstesm Nő fít’fiösnesen

2008 18 24 42 3 4 11 167% 333% 262%
2009 25 31 56 11 j 24 25 44,0% 45,2% 44,6%

2010 31 34 65 16 30 26 51,6% 28,4% 40,0%

2012 39 38 77 19 13 37 43,7% 47,4% 48,1%

2012 44 50 74 na na, n, a. nfn’rftt flttTtKl nttt’íÉet
2010 13 13 26 3 4 7 23,1% 30,8% 26.9%

2014 27 26 55 5 10 15 16,5% 35,7% 27,t%

2015 22 25 47 6 4 14 27,3% 32.0% 28,8%

1016 15 21 46 9 9 18 36,0% 42,9% 36,1%
2017 21 16 37 10 4 14 47,6% 25,0% 37,8%

FotrásiTeir, 65%

- ~í~i ~ 2912 ~Ii iÖÜ ~I? ~
nytnánturöont

áttáotteeesőo néni, lő 42 56 65 77 74 53 37 47 46 37
ösn esős

20’ -r lbbf0 4 2 6 3 n-a- 2 1 5 2 2ores es tata a ~ ~ 365’ 5’ 3,9% 49889 3,3% 1,8% #6988 4,3% 5,4%

- fö 4 6 9 12 n, a, 3 5 9 6 8
21-25 en 51 95% 68668 ettöt önnön venne epetn 8888$ 36488 89866 69084

25-306v 06 7 3 5 9 n, a. 0 3 7 6 2
% 46894 3,6% 9,2% 49996 98649 5,7% 5,3% 68884 t888t 5,4%

31-08 iv !~ 2_ L ~L, ~i, .L. ~L
5’ öttt8 ttttN 68888 88ttá eán#8 t#á44 88684 4,3% 6,5% 5,4%

36-406v ~ .i_ —!— ‚i. tt J~ J 2_ 2..
51 39966 6ttöt 9,2% 7,8% 96993 99966 8,8% 8,5% 88tt8 6,1%

41-458 ~ —L 2~_ ~L ~t 2_ J_ J_~ 0’ 68868 sny#t vetve nttta sneve enná enneK ntntu 66699

45-536v 06 3 10 7 11 t-L 6 7 3 4 2
5’ 7,1% 64868 84898 á6964 69884 66988 39969 8,4% 6,7% 5.4%

5155- tó 2 8 8 8 na, 7 9 4 6 4
5’ 4,5% 98458 88e8t ttnne nttet nfletn 8468$ 85% t894e 89964

56-60év 862 0 4 20 na, 5 7 3 414
5’ 4,8% 0,0% 6,2% 89688 9986$ 04% 90666 3,4% 8,7% 88899
tő O O O O a. a- 0 2 2 5 6

61 iv fvtttt 51 00% tliO% 8 0,0% I ~‚5~ 84öt8 #6996

tegisatrált m unkaeilkütiek száma knresnpaet orormnt

- —

.30

joGi —

Hi~LH_r~
~flflIEfliEE4

: 1003 2555 23t0 25tt 20t2 2033 IOta 2015 201’ 2337

in

2015.6v) felülvizsgálat megállapításai:
A 180 napnál rígebbm regisztrált munkanélküliek saáma 2012-Sőt folyamatos tsökkesinn mutat A

ryilvántartnttfregiszoált muvkanélkálivkhezviszanyttva a nöknél 2014-km volta legalacsonyabb (185%’ a
lérfiaksát p8db 2t12-bm 30%!.

2017.évi felüittiorgálat megdilapitásai:

A 280 napnál réevbben regisztrált mankanélkőliek száma 2016-tál mökkenist mutat A
vvilvávtartttr/regiszoált munkar élkoliekja Ca vözonvísva a névnél is a fér6abnál is 2017-ben ask a
legalacsonyabb 121 [3,16 893,

16-29 ávesek száma Npileántaatcst pályabezdö áltáskenene, száma

iv tő fiait ömesea tő FérfI öuueum,

tőtőí tő tő 5’ tő % fit 5’
2008 138 146 264 1 06% 3 21% 4 1,5%

2009 319 339 258 2 17% 2 14% 4 16%
2010 116 140 259 3 26% 5 1,5% 8 31%

2011 116 134 250 0 2014 9 37% 8 32%

2012 116 133 246 3 26% 2 1,5% 5 20%
2010 129 131 280 2 16% 0 0014 2 08%

2314 134 130 267 0 08% 3 3&t’ 5 19%

2815 138 137 275 2 1,4% 6 4,4% 8 2,514

2016 vau vau ettflógt 4 ötel6et 2 edtrégi 6 sf87801
2017 ta ta 9(1-8601 ) ntt16ot S ötttÉxt S sÉ~régt

11 II
d

Alsonapraltegebbrnregvsatraltmarakanelkuleksaama200s-táltulyamatosnovekeéestmutat anaksél
2010-bee an ta legmagasabb (51 6%) fert,aknál 2011 bet 147 4%l

korcsooo,t nerkat

vorrátvl angst
Nyilváttalott átlátkereső< szissa is arátvyá

7.0’.

6.0’s

4,0V;,

3,0-v

2,t~v

1.0’,

a Sa,özatak 1

o Svrovvtnlv2

msa,nvazoko

. 0,01
IOOö 2003 1080 IOnS 2012 2033 203< 2015 2006 2031

Ezek at adatok area mutatnak ró, bagy a 15-64 iv közötti lakónipessigkea kép est mi0oes anán’-sá a
nyílvöntamnott álláskeresők száma. 2008-2010 kö,ö0 a fidiak kö,ében, ellenben 2011-2012- benaeőlv,él

I?

3.2-3, számá téhlu - A mankanin,eliek is alto „»táj régebb en mtankaa ilkotek száma is aránya

3.2,4. szömö táblözat. pálpakezdőálláskeeesgk száma is a 16-29 éves népesség száma

Mnnk9iélkátiek 60,180 napnál régebben regisztzöltak száma

Feera’sv’iciz,eSIl

Páleakezdá álláskereső, száma is ‚16-24 mrs népesség száma

L
2 “ ‘

‘V

101 ‚ ota ot< 806 IOu2000 200’) 1020
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A 15-29 éves lakónépesnég száma 2009-kan volta legmagasabb 264 961 a településen. A nyővánnartotn
pályakezdő álláétereső nőknél 2010-2012 közül tnincs változás 12,6111. a lériiaknál 2012-ben 22%-os
csökkotlés figvdiyető meg,

2015.éni felűlvizngálat megállapításaI:

A 18-29 éva lakénépesség száma 2014-ben volta legmagasabb 267 161 a településen. Nyilvántartott
pályakezdó álláskereső a nőknél 2014-boy tincs, a léefiaknál növelvodntt( 3,5111.

2011-évi felolnlczgélat meeállaoltdtai:

A 18-29 éva lakónépesség száma 2015-ben tovább nőtt 276 tő) a településen- Nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők száma mindkettő nemnél onvhé’t nőtt,

hI alacsony iskolai végzettségűek tttlalkaltatatlsáta

3.2.5. Alacsonyan ükotázott népesség
~ lsévnséo Idősebb lakosság 18-X étes legalább Stink. végzetnségtolnemretdelkelete

száma össapnet általános Iskolát 15-s évesek szánva
négnettek szánta

üsczetettőlétllössnesptnörétai összesen eS lőni

05 ró es lő JL. ~ tő % lő % tó

2001 1596 na. n,a. 1332 655 677 0 0,0 0 vált o nÉnit
% TÉlI Cl

2011 1527 790 737 1427 724 703 0 0.0 0 0,0 0 00%

~-~--~__

Fgrrás:Teltz, lISH Népssámlátás

2038 42 0 00% 15 357% 27 643%

2009 56 0 00% 17 304% 39 696%
2010 65 0 00% 15 231% 50 769%

2311 77 0 00% 15 234% 59 766%

2012 74 1 14% 17 230% 56 757%
2513 26 0 00% 6 305% 18 692%

2014 52 0 00% 6 11,5% 46 93,5%
2035 47 0 00% 2 4,3% 45 957%

2036 46 0 00% 2 43% 44 95716

2017 37 0 00% 1 ! 2,7% 36 973%

yorrát Tell/OH [
21

krseptokta szaktsbolal nabkozéplskolat glmnüzbmi
$nőttoktatasba’ folnötioktatáétan rnlnótvoktotánban feltőtioktaládlan

en renctnesek oészwovők resztvesők rentvevőbüon es est

56 95 16 56 % 96

2009 0 5 pntsnsvonnns n a, ttRTőlOl n a Péludlol

2010 0 0 flötnetIltPőev o a nálOtőlIl a a eértréet
2011 0 0 5lá5968409H64 a a nél{l’éKl a a 6tRTélIl

2331 0 2 ttnnvnnaöatv n a OÉRTÉKI n a péntést

2013 témáK! 0 6ÉI4TÉKI a a etmréct a a fltRtóKl
2314 PÉPnTCKI O SÉRTÉKI a a őtotteI a a nÉItTÉKI
2015 etnitet O StRide! g a ntRTÉKl n a 6ÉRTÉKI
2019 nttnitet O StRTtlOl n a. IÉItTÉKI n a SÉRTtKt
2017 6ÉRTtKl O 6657061 n a StIIrÉKI r a SÉRTéXI

[ F
Az aéatbáais adata I szerint középlekó feltőttnktatásban nem vnst résat a lakosság. A szakiskolai,

szukkösépitkolal ésagTmváninml fehőtnoktatáskan résntv unőkről nincs adat.

C) köglaglakottotás
2311-ben 62 tó dalgszolt küaőaglaknztatásban.

2015óvl felolvltogálat megállapitótsl:
1015. szeptember 1,-tól 47 ró dchzozőr köafoglaikoatatásban an ötkonnánynatnát, további 21St n Kue
faglalktzlal, 4)6 kaltarális küztoglalkostazoltat a Nnmzoti Mővptődési Intézet

20175v) fplúlvlsggálat megállaolliaal:

2016-ban 44 tő daigazalt közloglalkoatalásban an önkaamányzalsál, további 2 rőt 3 CLI K toolalktztatozt, 2
lő kultavá lis küzfoglalkoztatottat a Nnnnaeti Móvetődéni Intézet- 1. 95 kulturális könteglatkoztatott a ndmai
Katalikas Fiébánián dulgazolt.
2017-ben 34 (6 dolgozott közfoglalkoztalátbat at öttkurmávynattál, további 5 lót a KLIK foglalkoztatott, 2
tő kallatális küzfuglaikoolalottat a Nemzeti Mővelődód Intézet.
A csökkenés oka, bogy kevesebb a reg~tsnzráIt álláskereső a településen.

lé) a teglzlkozaatáskoz való Ivontálérés csövének rntbilitási, információs ős egyéb tényezői Ipt közlekedés,
potenciáüs matkaleheaőtégek, tervezett kertkázáaok, tefyeltégusváilalkonási területek, helyben/térségben
működő foelatkozlatáti proeraviok népI
A laglalkaatatáshon valók ozzütérés esélyét csökkenti a nem megrelolő tömrgköztekedds.

0) tiataltk toglatkoztatását ésaz aklalásból a munkamépiarrn való átmmetet meokünnyitő programzk a
telepOléses~ képzésben, znvábbképzéshzz való hozzá(éeésük
Nem releváns

‚f) msnkarrö-piani inlegrádét segitő szervezetek c’s szolgáltatások teltétképrrése lel. (elvőtlképsénhez ér
egyéb mankanrő-piadszalgállatáloklvnzvalá konná(őrés, holyl faglalkoztalási programoki
A vTudálOd a áövőc’keretén krlül stárritógépesnlapisavveretek oktatása rutyi.
2315.óai felíilnistgálat magállapításai:

Token mnnkaidős téti kózfontakoztatdsrk:
-házi botogápolá képnész taaáckvőnyt adott, loló ná vett részt benne, 2013. december 1.’ 2014. m árci as
31, között za(olt.
-alapképzén: 10 Ia’ vett részl bonnI fétliak ér nők vegyesen, 3013. december 1.’ 2034. március 31. köaült
tajlolt.
red felt őttképrés:

(6 lő tő

— -—~i—~- —

—

r -

irm$ I-I- ~-E ~

~
100v rays rnsv loll 2312 1013 lusta na nos ot

2011 ben a 77 to nyolvantaenott allaakerosőbti a 6, általánomál magasabb vegnettségada száma 599°
(76 ennI ebbol at adatból at a kevetkeztetés vonható In bogy rum aaa al tskalannttsvg malt nrm találnak
állást A faglalkortanárbog való hoggatéeés etelyét nólank részben aa coaklaontt hagy atelopulesról kelet
nyugati ránybanntacs tomogkaalekodos vtsnoatt Hatvan Szolnok Intő a vsnatkvzlekedés a Ihétkaznap
aranként hétvégente kénóránként mtnékuttő trávybao
2015 évI folűlvlsasálat mogéllapítésal
A 2013 as csakkena 1692111 alán 2014 ben avnrun oIl a 8 altalántsaul maovsakk skolat négnottseggel
rendelkezők száma ama alatamasntja a 2013 ban tett mega llapttanokat

2017 évI fololntstgálat mogállapttánat

2035 bm any,tvávnartgtt álláskecovak kotsl 21° renénikoaett S altalanos negzettseggel 7017 ben osak ira
A I állalánotnat matasabb tskolat vegzettsegsel ronéelkertk snama 2015 ken 95 75i-ra 2017 brat 973% ra
módosul ami navokedost mutat

3 2.7 stama tablazat Petnotloőetntaaban rKiztvevtk
8. éaólglyam OK

áknlánns IskolaI febsőttektanáabaa oésznvevób száma feltőtioktaiánban
~ ereévaonyosnn olnégzőb

száma

fő Fő %

~ 0 0 6ZtRőOSZl’Ől
2053 0 0 eZtRÓOSZTÓI
20)1 0 0 6ZtRóOSZTót

2032 0 0 #ZttóOSZiöl
2053 0 0 6Z6RöO$ZTÓI
~iI O O SlfRöO2Tól

O O áZéRöOSZTÓl

-bntaaltglt zöldoégtnrmnsztő: 405énásvalt, 2014. máivs 12.- 2014, augusztus 13, között aaálatt.
Hasuzabb időroroamá kdnfaalalöoztatds~
.nuktáras: 15 lő vett részt bonno, rérliak és tők vegyesen, 20)4. december 1.’ 2015. márdns 31. között
ga/sIn, binunyllvátyi adott,

q) mélysteeénöségkm élők és romák települési önkarmányzati saját tenntartáső isnézményekben törtévő
logIn Ikoztatása
Nem releváns

h) hátrányts megkolöanbüztezés a leglulkaznatás területén
Nem releváns

3,5 Fér gbKti és természetbeni szociális ollátásoln, abtk, konáah ellátása, mnnkentélktllségkeg kapcsolódó
támogatások

15-64 évhőz&tlt:kónépaség segélybea rénzestlőt 66 segélyben rémaűtők%

2006 L 1210 13 1,1

1009 1155 12 1,5%

2010 1181 38 3,1

2011 1381 20 1,7%

2012 1177 7 0,6%
2033 1169 2 0,2%

2014 3161 3 0,3%

2015 1147 47 4,1%
2016 na, 46 őtRTÉeI

1017 na. 37 lÉsrég!

[ Polvás’.ToIII, Nemzeti Mankaügyi Hivatal

Reglntrilt mtnkaaéleőlleh száma IskolaI végzettség szerint

Agismmt adatok tükrében áászbnldsgházán az alacsony iskolázottság acm jvllomző a 15 évns ér idősebb
takrsság körében.

2015.énl felülvizsgálat megállapitátal:
A 35-X évrs legalább általános isbalát végzotteb számát a 2031, évre vovötkonálag pátultak.

3,2.6, számá táblázat - Iteglsztröla mnnbvaélkfllleb száma IskolaI n6nzettség szorost

Anyileátataninnt álzáoberesők menaszlüsa Iskolai
négnettség szerInt

ér nplleántantoet állásheres6b száma összesen & ákalinannál a általónomál
alacsonyabb 6 általáaoa magasabb IskolaI

________________________________________________ né’tsotiség ____________ n6gzotnség
F6 16

2035
2t16

1017

o o vlgtooszTCl
0 0 szánóoszrói

Farrás:Telt,OSH

Települősüoköa állala’nasiskalul tolnőttuktatá vtlncs.

23

3,3,1. számú táblázat. Átláshnresési segélyben eénzepltők márna

0150

•tlay t —-‘~______________

2003 ‘- — —- - - - — ~—- —-

103 :: -

O ko,aialol.l

000 -- —— — —
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A 15-64 ér közötti lakörépesség számához viszonyítva a segélyben részesálők száma elolyésző 2012-ben
0,6%). Viszont ha a nöllrántartott átáskeresők számálr or riszonyltjsk (2012-hen 74 Rá) ezt aradatot 7 fől,
akkor 9,4%.

2015.évi felü(vitsgálot megállapításai:
A 11-64 ér közötti lakónéposség számához viszer,yitra a segélyö en ré~esütő~ s~~ma továbbra is

elenyésző (2014-boo 0.3%).

2017.évi felülvizggálat megállapításai:

A 15-64 ér közötti lakónépesség saámák ta viszonyítva a segélyb en részesülők száma nötn, 2015-ken 47 tő,
ami megegyezik a nyilvántartott álláskeresők számával, vagyis minden álláskereső részesült segélyken,

átlánkeresési
nyllvántantont álláskeresők száma járadába

Év le8onakak

fő fő 3’

2009 172 47 27,3%

2(09 229 93 41,2%

~2~2 22, ~‚°~‚
2011 311 93 26,7%

2012 230 42 19,5%

2011 54 7 11,0%
2014 1 11,1%

2013 47 47 t00P2’
2016 40 46 100,0%
2017 37 100,0%37

~Hi,w~t

2(00-tál 2010-ig a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatos növekedést mutat, 2011-ben számuk
kiagréan magas 311 tő), következó ésüen yeáigjelentásm visszaesetl a számok (230 ről,

2009-tő) fokéamattsas csökkenaiúrulékza Joe osollakszáma.
2015,évl felűlvlzsgálat megállapításai:

25

etndnn.rennoclálk yogbtkottsd,nh.ly.tenleo ázoknakaaeáma,ablkoonap Aznkenkaskámaakt,nál
egélyk.nrdoasöták dnmptán~l kareaésindnmpndn( rnonka,ásnonovnemt,afnak kelhlör&omsánbnaur’,dns

Év IgazolnI ás on RH? alapján evegsannáka

~ If munkar,éköoek%-ában ángonnlbágöálebsean tánmeitáne

:~~: 1 0.03 7 3,04 0 0
2009 10 0,04 n..,. na. O

2010 10 0,94 na. n. a. O
2011 60 5,09 n.a. n. a. 2
2012 45 3,94 t.0. l.a. O

2013 2 0,17 25 2,2 0 0

2014 2 0,17 21 0,7 0 0

2015 2 0,17 7 0,24 0 0
2016 na, na, n,a, no. O
~n.a na. 9 n.a O

Rendszeres szadális segélyben és COT- ban réstesitetnek száma

70 ———-—— . . ..—. — .. - —— ———.—. ~..—. —

: ~. __

~ sz L
lost 2001 20t0 201t 2002

A rendszeres szociális segélzá es résznsö lők aránya 2505-tól 2010-ig a 15-64 évesek körében, 1% körül
mnzgozn )1,20y1-2,1f%), 2011-ben nagy mértékben nőtt a, arányok (5,40%), maJd 2012-ken éj ra raökk enni
látszott (4,1%(.

A rogTalkoetaldsn ketyellesiná rámngatátan an réstesOlőkről csak 2108-as adattal rendetrezünk 7 tő), mely
amonkanélkötek 3,04%-átáelenli.

30 nap monkavisz any lgazolátáoak hiánya miatt PHI )aeos~llságlól ira esett cl 2311-ben.

2015.évi felölvirsgálat megállapításaI:
Aresdszeressaodálissrgélybes rénzesülök száma ielentösm csökkent 0,17011, a fsglalkoztatásn
ketyrnteslnő támoealásbao részesálők száma nőtt

29

‚gyáb

önnnen bd,kkdn nzoslélk lakáncék.
én lakásállomány állomány lakásállomány kisználtnem

IdhI IdhI IdbI íngonganvön

1db)
nkbálnlögybn ntüolnepabn .550l.ünaan 000ötnennaloe

hinanani lakoazaal fakoanant hökanóni
kO,gleáeoa kan karolnörnekan kanalnannajas kn,nO,fnnnknn

kötneananám, bknaekdlasaaak benozlotakanak bbtasllolakáak
‚nana sajna alja

210l 521 0 n-a. O O O O O

2009 022 0 v. a. t I O t

~ 323 0 ‘T’ o o o ~ s

2001 024 0 4 0 0 I O

2052 025 0 2 0 0 0 0 0

~iI~ 022 0 3 0 0 0 0 0

2014 921 I 3 0 0 0 0 0

2005 521 t 3 0 0 0 0 0

2tlk 020 0 3 0 0 I O O

20l7~ gIl 0 3 0 0 0 0 0

Forrás-. Tele,llSH-TSTAO, önkormány zali ada Ink I

3,3,2, szimé táélözal- Jöradékrn)ognsultnk szöma

2013-nélonylleásnarrent álláskeresők száma és a járadélva jognsnllak nzáma Is folyamatos csökkenést
mutat.

2017-évi felülvlrendlat megéll,oltdnal:

2015-151 a nyils ásnaen ott dl lánkenesők száma és a iáraéékra joggoaltak szám, meeeeyezik, 2017-re a
nyilvántartott álláskeresők száma )rlenlősen ‚szökkent (0715).

3,3,1 számö táblázat- Rnndsznres sandáss segélyben és englalnozeanánl helyetnailó tá’nngatánbanr&eskem,

I Forrás: Tel11, Nemzeti natnvkzágyi Hivatal

Járndékrajngnmllak szömn

121.0’,

porrá,, Telt, Nemzeti Monkaö gyi Hivatal, helyi adalgyőités

tr0.o.~,

50,0%

k0.O,.,

40.0’,

20.0’.,

0.3%
2000 2000 1030 bIt 2012 2013 2034 201$ 2016 1017

2017,évl felüivlrendiat megállapíöéegi:

2005-be’, a em dtreres szociális segélyben részesülők száma nem változott, a raglalkoztatást kelyelteskő
námngatásbaneéseesölelr száma vinznnnáelentfsen csökkent, 11 tőről? főre, 2017-ken 9 tőrt
3,4 tnkkntás, lakáshoz )‘aanöl, laklnntösi szegregádé

fejezetben a lalébatáskoz kapmnlódá területet etemezaöb, kiemelvea bérlakás—állományt, a szociális
lakkatisl, a, egyéb lakás,élza nesn kanosált lakáscélú ingatlanokat, leltársa a leleeölésen fnllnlkető
elégtelen lakhalisi körölményeket, nennélyeztrtetl lakhatási helyzeteket do kailéklalanságat, illetve a
lakhatásI segitő támogatásokal- 1 mell ezt eészletenzö k a lakhazásea soratkozé egyéb jellemzőket,
elsősorban a seolyállatásekkor vali hnzzárérénn

3,4,1, naántú táblázat- Lakásöllnmáns

Lakásállomány megoszlána

elo,oaa,rLl

5 anya .‚ IsO O

too,’

00%

00%

70%

to.,

kS’s

45’-

00’-

20%

to.

yb

. ran

600

150

330

030

200

try

2010 2001 2010 lőtt 2032 IOta 2014 lOIS 2016 2017

Összes lakásállomány

2000 2051 2510 20t1 2012 2011 1013 1010 2016 2017

Teleyálésáskön a, összes lakásállomány száma ésenle eggyel nőttarizsgált érek alall. Pozitiarm, hogy
elé ezeren lakhatási körülményeket biztotltó lakás nem lalálkatá a falabar. Szociális loMnállomány év egyéb
lakásrélra ha,rsáln nem lakáscélú Ingatlan vi les Jászknldaelrázán.

2015-évI felülvizngálnt megállopíténal:
Teleyölésönkön at i steslalrásallomány száma jellenlésm nem

2017-évi folülalzmálat megállapításai:

Telepö lésünkön at összes lakásállomány száma rem ráltozolt.
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Pérlaká állomanya 1-4 hozott morog a 2010-2012-es Időszakban.

2015.óvi felülvizsgálat megállapításai:
Cérinkis ilominya továbbra Is 3-4 kozezn mozog a 2019-2014-cs években

201?.éni feliilnlzzgűlnt mggéllapitáanl:

Beslakasallomasnya teens e hozott
go ‚jlnslakhazás

Nem releváns.
cegyéb aki cdlrah aznalt nemi kés éli Ingatlanok

4 am r elená os.
eiakhnzástegtzőhmn an sok

‚ iakdnfenza.ztésl nimnganánbns edősndenaőhknrsvéslV résznstetnetsozama Isragausb.nednnmoekszánia

1~O 21 na.

2003 20 na.

2000 30

2011 59 ra.

1012 45

2013 45

2014 26 0

2005 10 5

2016 23 0

A lakasfenstarlási eámngatánban részeslzeznek száma ineadaaé. nég 2009-ben 26-an 2011-km 95-as
kapnak ezirányú segkséget lelI-km csűkkeső tendesi ős mananntt az előző énben képest

2015évl felülvlzngálat megállapításaI:
A lakásfenonaetásj námogazáskan részesinetnek száma 1014-ken jelentősen csökkent az előző éskez képest.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Alak jsfennzarzásj támogatásban részesizentek száma 1015-ben naná”” csökkent 2016—ra Újra emelkedett.
do nan jeleszősmlenékben 120 fől

feladósndnznság
Nin” adat.
glakhanás egyék jellemz~i: kjkerüleseken és nets lahóöeczetbm elhelyezkedő lakások, minőségi

közszolaálzatásaldsnz, könnőszolgállandsnksszz, közüsnégi küzlekedésisez ealó hoazáfőrés komalaté on
A tanyák száma 10 alatt van. mindegyik a település halárához közel helyezkedik cl megkizelizisák
viszonylag 6. a kázmüsnelgáltahás kiépltett

3.5 Telepek, osenrenátnmek kelozete

releeek ős szegsegátumok Jászbsdaglsáaás nkscsenéa

a) a nelep/szegregánnm mint lahókeenyeaez jellemzői lkizeriedtsége nevű leti elhelyezkedése.
megkűzelitketlsdge, lakásjlleenásyázsak állapnta közmáellánnltsága. közsrolgáltatdsokkoa való haazálérés
lehetőnégel egyék kkenyezez-eeészaőglgyi jellnmaői snb.l

k) a nelepen/szegregáhamokbnn élők széma társadalmi problémák samnpenajaköl P69k jellemzői Int
életksni megoszlás. foglalkoztanntnságl kelyzet, segé9pezettek. hátrányos kalmoznatan hátrányos helyzetű
~yermekekaránya. snk.l

C) szegregációcal veszélyeztetett tető letek a lahaaaáe terüleni élrendeződésének felyamata
Szegeegáádnaleeszélyealetett terület rises,

1.6 egészségügyi és szedális szolgéltanásokken vatű hozzáférés

Elsőként űiemelják oz enéazsénűpyre3 szélű 1997, éei COIl, zéreényt,
önkorményzat a’ egé500ézőgyi afapefléoéa k&ébea gondoskodik:

a) akézionsasi, kdzigyermrkerasielldséorél,
k) nfngeevovi anaprfldsésrél,
C) az slapelléeéokoz kapaalődó ögyeleö ellésésrél,
d) a nédős& eyétésréé

iokcéa-epészaégágyi zlézásrél

A eelepnsléaiösbn-ményzat nk&nye:er-és zelepőléo-eg)azségügyifeladolokk&éban gondoskodik
a) akézkazensdgl éa eelepöléaűazraségifeladnzck elléténérdé,
b) kizrmlzja a zavarok és réneadiék irtdndni
ej fzlyamssnsm jtgyolemmrl kloérl a relepáléa kó’nyezez-e~éyzségőayl kekszeréaek alakaléoée ás
ezsekeaeöegea roaslőna eaetén—lekerőséaeasez képest — sajdr hnlésk&beaűsté:kedeki Vagy
ázaténkörrenrendelkezőéa iserékea haréaéanél kezdeményezi aszikséges Intézkedések menkozsoalár,
d) egpáeonőködik a laknssdgrm közöaégekre, zsaddd5 reavknűelpl, Iskolai nzkreek-e irésyalé
eg)szségfejleozréni zessékeaynégekbeni ealamizrzdmagarja ős nkzlamkezdeméapeziezeket

A szogiólism rdazorölzok részére személyes gmdoskodőar 02 dOn-n, calamine az diskarmőnyzazek
bl:zositlile, A Szt érrehnében oszemélyes gmdtsskodés mandkon foglalja a azodéin alapszalgdltatdsokor ős
szokosi000t eydzósokot

a) at egészségügyialapszelgéltatá sahkoz, szakelldtishnr eahi h ezzáedrős

án köngyóspesáeásl Igaznmvásopaleendclsez&e nzánsa

~ 2000 40

2009 44
2010 45

2012 43
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ea) bdylakás-állonsány
Sérlahűs-átlomány

Támngaeáskzat részesülők

Co

30

10

elosezatakl

elvrozatahz

3,4,1. számútáblátye- Támogaeáskaordsoesülgk

2017

[ Forrás: Tele, KSH-TS1’AR

29 25

mely el&rja, bony a relepűlési

[15121

~( 25
h014 24
~ 32
[2006 na,

~ 2017 na,

Forrás: Tel 5, KSH-rSTA0

eöagyógyellltottak száma

1.6,1. slémé táblázat — OrvosI ellátás
. lr.bsemek’nmemekakt’nninn.men.’ caakkbsűnnke’ozii.sa.mnennekaaiamn,n[Isanl,.msnnarasnak’noz.sánam,znvjknok
en ‘~bn0’~9,d a,sgőava,ok”am. admo

2oaz I O O

~ I O O
O O

2011 1 0 0
2011 1 0

2510 1 0 0
2014 1 0
2015 1 0 0

0 0 0

.32~!_ 1 0 0
I Fezrás:Telt,

go
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~ 13

2090 1003 3010 2011 2012 lOt 0 2014 :011 2000 2017

Fnlyamanns nűkkenés lőnhanó 2009461 a küzg-eigyellázási Igazoheánnyal rendelkezők számánál,

2015.évI felülnlengálat megállapitásai:
Hely ben meesannn, a Járási Hivazalkoz tartezik,

2017.éni felűlvlzosálne mpgállnoinásoi:

A kézgyógyellétgtzak száma 2015-ben nőtt

3,I,1,szé’nú táklálan- Mnlásl dn’tban eészcsineoek néma

6v ápeláúőlban rdszenitetldn száma

2009 12

a______
2010 9

a ‚
a______
a______
a a

2015 na,

via,
2017 na,

~ Forzán Telik fSH-75A0

Jánzbnldogháaán 0 háziorvosi szelg2lan nalálhaaö, amely a gyrrmekaennsi Peladatekat is ellátja.

0.5.1 számi táblázat- Közgyóggellátánl lgazolvánssynl readetkezőh saána

32



Apolási drtkan r&esülőknöma (tő) 2017.évi folülvizngólat mególlapitósoj:

OliL

1050 1009 1010 lOin 1091 1093 IOta 231k 20th 2017

Ag ápziásl dli a tartósan gondozásra szoruló szovély otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosltott anyagi hozzájárulás, Apolási dlé’a jogosult a hzzzázartoaó, ha állandóvagytartós
gondozásra 510ev ló, sOlyos tog~ytókkal élő vagy tartósan beteg 10 dv alatti gyermek gondozását, ápolását
végzi.

A vizsgált időszakban az ápolási dijban részesizettek száma csökkent, loOt-bat 12 lő, 2012-hen 7 lő
részesült benne

2015,évi felülvlzngólat megállapltátal:
Hely ken megszűnt. a Járási Hivatatnoz tartozik,

2017.évt folülvlztgálot megállopltásai:

Az ápolóai dijnan résaesólők számárdt n’mzs adat.

A) prevenci ás és snűrőprogramvkkne Iv1 népegészségügyi, kvragyermekkori kötelező szörésekhezl való
hozzáférés
Időszakos szőrőprogramjaínk: vérnyomás- dv yércgkoyszittm érés, látásvizsgálal, gyégycipökésnltés

r)lejesztő ésrehabilitációs ellátáshazvaló hozzáférés
Nit os a dat.

dl Isözéskeztetésbes at egészséges tóplólkozás szornpovtjainak megjelenése
A nyersanyagok egy részét lhagvrrna, kargnsya, paprika. stb.) helyi őstermetöksől veszik, a gyormekok
mindene ap kapnak zöldséget vagy gyümülesüt a három lőétkezósen klaöl, A tell’eski gel ész lisztből készült
pékó akar Is bevezették a küzélkeztelésbe. A l’,srtérzékesyeknek külön főznek,

C) npontprogrvmokanzz való hozzáIdeér
Jól mőködá falballélez sat (ovisok is focizhataak), ezen kisüt zamka, karate, kézízbda, tenisz,
stran dnüplabda, strandlod és kosditeremben vala’ testépisés közül

á) saennétivos gotdoskvd üst tyű~d stodó tin szvlgólsatóstkhsz való hozzálérés
Házi segttségeeújrásmóködik.

2015. aagasalas 7,-tél a Jászsági Saadális Alapazolgáltató kay ott vette üt a házi segilségnyújsást ős a
szociális élkeztetést.

q) hótrányos megkölöebbztetés, at egyeslö bárásmód km” etclmény~ek megséeténvaszolgáltaláaok
nyöjtásakor
Nem relevás~

k) pozitla éistlciminócló Iháttátjásompenzátó jattatások, saolgáltatásnkl a szadáüs és at egészségügyi
vilátóron dszer kereteit belát

tendszores segélyek, 5 t%,as dv iegynnes étkezési lehetőség, ingyenes tatköv’v, heti kétszer tej
kenyéradamásy avüröskeresaltát

1,7 güzü’ ségi tiszonyak, helyt közélet bnnstarása

0) küzüsségi élet salt terei, fáramai
Mlvetődési Ház, könyvtár, o-pont, vygedtaas kiak, motorostalálkaed, közös azgasztas 20, a Tájházkat,
háttáji klsb, M’,vdeski Karácsznya.

b) közösségi egyöttélésjnilemzői lpl. ottikai kotiliktssok és kezelésük)
N in os ilyen.
C) helyi közösségi szolidar’gás nnegnyieánalásai ladamásyozás. i’nké stet msnkassb.l
Az üssa es c’vil szervezet önkéntes maskát végez,

0,3 A coma nenszettségi ünkonmősyaat cétcsoptetokkat kapcsotatos esélyegyestőtégl tevékenysége,
parlnerségea telepgldsl ötkooas/vsyzattat
Nem

IS Következtetések: prtbtémtb beazmtositösa, fcilentést lehetOségek meghatánmása.

A mélystegénységkes élök énaram ák helyzete, esélyrgyttl&sége vizsgálata során telepö tdsönköv

beanznesttott prohldevák fejlesztési lehetőségek

Mznkanétküliség, többes tern reg’,srtráltatjók eaprsglatfelyéselamun kaügyi központtal, tájékoztatás
magskat

Az lgévyke vehető eltátáaokrdl Isegélyek, egyék Családtegitövel feleenisi a kapcsolatot, lakossági
jsttatátakt itlarmác,’óhiáty tájékoztató megtzeraezése, segltsdgsyójtásaz ellátások

igétybwétoléknz

2015.dyl fel’úlvlzogólat megállapltácal:
Az ötskorvnónyzat a házi segkségtvttjzóst 2015’bes tervezi átalakitani.
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4. A gyermekek helyznte, otdtyogyotlőtögo, gyormaknzogdnytög I
4.1, A gyermekek helyzetének áhatánts jellemzői lpL gyenmekek száma, aránya, életkort

megoszlása, demogrürtaitrettdok stb.)

iasakotdogháza fontosnak tartja, bogy a gyermekek védekrvér kiztositó alap- és szakeltátásak formái,
intézménytendsaere, továkbá a goermekvédelmi gandnskndás, a gyermekek ős a szölgk alapvető áoeai és
kötelességei bielotitollak legyerek.
2zla—bas let fö to-to éves karig) gyermek volt a településen, ami sajnss tagyov alacsony szám, melynek
okai lehettek többek kötütt a válások 2000.2013 között 241 énarossz atyagi helyaet.

Az ofdbbiaübos negirségöl elváleénz dttek,’ntjök o oyerozekek helyzeté,trk elemzéöe’hee bapmolddó
de,$zfddkot és azobdlyszónr.

Vesze’4mzzezettaég: *03 — 0 pyeemek yoga. méa azeméiy által továo!rorg — magnzzrrdn, matnszeda vagy
kórőhntény következtében öialokatt étlapot amely o gyermek ze’zg értelmi, éraelni vagy erkölcsi fe)ődénér
gánol,ia yam, okodályozzo (one. 5. ö,n) pont C)

A eédelembe véneI o gyermekeédeirvi go,ldmöodáa kereféke ttrzozé hoféaógr’ izzézkedév. .4 kolakalt
lzeszéfyezzezettvép megszötteténe érdekében a gyermek rédelembe eézeye a pyermekjdéránzdgótrozóy
felodozo. Ida aszólő Vagy más zörvévnyes képeivefő a gyermek eeazélyezreee trségée zz o/apelldróaok
őskéne~ igénykeeézefik,el megozzaeetsi nem tadjo, ezgy acm okorjn1 de olvpogmn feltételezkez4 bogy
negirne’ggel o gyermek fejáldéte O aanáédi könyezetsen mégia blztonltksz4 a telepélésl ősko’mdnyzoe
Jegyzője o gyermekeeeédelembeeeszi fOlyt. őRá (2) bekezdén).

A gyermekek védelme o gyermek gsdddbov fö’zéaő nevelkedénévek előseg,’ténéye, eeözél1rezretettaégézek
megelőzésére én megszéprezénére, calamine nnzllA vogy még kozzdtorco,zái gondrakadánbő hikerötó
gyermek kellyetnentrő védelmének bizrogttdndeo irényvló reeékevyvég. A gyermekek védelmét pévtabeaj
természetbenI én stemélyeg goodmkodógz atyéjté gyermekjálés’ olopefáféaak, 0/ewe gyermekvédelzé
ozokefézésok, ealaminf o Gyet.bez megknzdrozotz ltatáoági/ttézkedének bizrovltjdk.

Pénzbeü’ dv zeeménzetheaieöáeéao’a:
a) nrezdszereo gyermehsrddelmikedateznnéay,
kI O reetakivöti nyermekvédelrrtl támzgztév,
e) O gyermekzoreáaó’j megefálegezéöe,
d) oz oznltosteremtéa,’ tám000róa,
e) O biepévzitő gyn’mekvédefvnv rámogzráa.

d) oz étmezetáeeyeléske vétel,
e) o forrón nevelégbe eétel.

if oneeefénifeaógyelezeyrevdeléne,
q) oz ardgondtzón elrevdeléne,

• Az eltdzónok dv ivtlézkedévek ayájeéao do megtézele, azok ellenő’zéne, vattmiar bizrootrdsg so,’án
odgnoköezelénére at alákkiszerrekésvzeméljaekjogooaleak:
oj ooyerme*ek eédeymécbácaakd ktnáadgifelodnt. do hozóokóröket gyzko’/ószenrek ésnzemélyek
(Oyvst. 26.6),
b) gfővórmlftrjegyz4
C) O gyervnekjdléö alopeődnász dv gyermeövdde/mi azokeéldzáaz nyújtó nzeégótroróv, intézmény
fentfartéju, eezefé)e,
d) a helyettes szülő, nevelőazü/4
iv) a gyo’mekjogá képeivelő, illezee omennyiken a gyeemek povnnzénak ze’vmláso érdekében
felcédesölszókaégev O beeegpgi képeinető, illetve ot evdrzonjoaiképviselik
boa áldoznnaegr’zés dna kdrenykirénfelndovaie eóózónzervezereks
p10 gyermeka’)ée/mi nnakérrő bizotesóg,

Reodggeeev gyermekeédelmf kedvezmény: A jnggnvlt gyermek nzó’vóra a telepólévi ótvkarmázyznrjegyzője
Gyvr-ben megkzeározoerfeórérelek szelet revdvzeygs gye,meóvédelzzé kedvezményre ealójogosaleoágtr

óllople meg. (Gyet. 18, 6 (1) 0)) A j,vmvlgsdo megúllop,’tóvo na-dat so’ keröl O jóvede/,td dv vogymi he/pier
vizagd/oráro O Gysrt. 19. ő.00zenint,

Klegéogifő gtaemteőzs’édelanl edmogafán: A lá,rtogaeásro ozrendnzerea gyeemekvédeónnt kedvezményben
részevö/őgyermek gyóanjéalrezdele hozzótaerazéJogonvlgi oúi o gyermek tgytóaó’a éo”te/es dv

‘n/agetérónk~
‘ kokozér etőzv evórdnboz,
‘ oze/g&nüjdrmrdéndgbvn,
. balenma’eészeréélerjdrodékbon,
‘ ánmenetó bóvyénzjdrodékkan,
‘ /dőnlgo’ágkjéroddkóban vagy
‘ vlyoneláfdnban

cégzené’ amely a syagdjvzeyű rezévzereo azoeidis evdedszk emeknérif nzéld jzgnzobőy kztdtara dó
torfazik, (O>vr. 2W8. 6(1))

Kedveztnényev pyermek-étkezeefds: A rendszeren gye,meln,édelmi kedvezmény megdilopizávoeneee’n
gyermekjngmate O gyermeüézkezzytés na-mottó kediezményének égénykevézelére.

Anzemélyea gmdoskaddn kereedhe rareozó gyermekjdléf atzpelidténsé:
0)0 gyermekjd/étángo/gdtzmdn,
hJa gyermeóek napkózben/elldtóna,
C) agyeemeüekátmenetlözndozónn,

Avzeméyyea gmdvaüaáós keretébe tanaaógyermeúvédelmívzakelrdzások:
a) oz atci ant nyájzé ellátás,
A) a atdgmdaaál eódtáa,
0)0 feróles’ gyermeóvédelm’vzakvzdgd/zoeáv.

A gyerme*eédekzigandoaöadán kerere’ke zarfozóknndadgiineézóedének:
0) 0 eédelemke eétet
b) acsotdatncfogodáo,
C) a ideiglenes harélyá etkelyezén,

a)sesaélyeatelettés védelervbe vett, hátrátyas helyzetü. illetve halmozottan hátrányss helyzetá
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, ege’tanégügyi, sondális, lakhatási
helyzete

[ to
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[to
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Avédolemhevett 18 dv alattiak stáma 0, nm, arra vIal, hogy veszélyezletett környezet tina. A
veszélyeztetett kiskorúak száma Is alamony (269 főből 4(6), mely azt jolal, hogy a legtöbb seb lő Jó szociális
és érzelmi hóstée biztosítására törekszik telopülésünkön.

2015.évl felolvizsgélat megállapításaI:
A védeleinbe vett 30 ó-q alattiak száma 1(9. aootoél6ezlrtott Iviskorúak sz ávrta 3 főre csökkent.

2017,éai felülrlzogálat megállaaltdoal:

2017-ben 4 kitkorú gyormok loll oédolembe holy000e,

bjrendsnrses gyetmekvédelmi kedvezményben ró zet[tottek száma
A rendszeren gyortvekvédelmi kedveasnévayt a malád coy (6cc eső jövedelme arányában állapítják meg.
Ezen, a FAnny. 2013- szeptember 1-dig hatályos rendelkezés eszerint ‚báoáayos helyzetűsek minősülő
gyermekekre vonatkozó adassooloállaoúso viszonylag megbízhatónak - a ig Ugyanezen körbe larontó do
legfeljebb nyolc általános Inkolal oégzetlnégű nzülökkel rendolkoző gyormokek számől halmozottan
hátrát6os hetyeetőeki p000atlaotak - lalúlták at erre irényolö lolméréook, A rondszeres gy ermokvédokol
keóoezanényre jognsalta k egy része ogyato khtr tons a~tTooik moo ac októberi stalisali bához kötődő
adatszolgáltalónban abban at onetbet, ha ore at Időre esik a jnoonallsáouk megállapítása Fontot, hogy a
roodozoon gyoronnkvédolvvi kedveamúoyhen non, részesülők legtöbbször oem a rorgonnelkodetsjövedetem
miatt amok ot a jagasullságtdl, hatott, at&t, morl av alapvelő papkjaik in eloeszyek, hiányoznak, vagy egy
válási saakaszban — vagy egyéb más okból — oem, vagy nehezen to ónak jöviedelomigaaalást szerezni
házástánsaktól, illetve a, elmaradt gyermeblarlás etetére nem isditanak hatósági eljárást, ami pedig
lehetőv~lett é a jövedelem igazotúsát Möndezen okok éppen a legszeodnyobb, legrász trulébb osaládobal
érintik.

Rendszeren tbbőltarn&ar’ Klegóooloa tbbőloaenósat Readklalttl
gyeomektódolonl beteg gyermrbvéde!ml beteg gyermébtitf&oi

óv kedvezményben fagyalöhos kedvezményben fsgyatéttoo kedeeomésyben
részenátetoek gyermeketo rérneoltettek gyeemekds rémeskettek

szirt. márna ntáma saáona máma

2000 43 2 0 0

200t go a o 0 5

1010 77 1 0 0

2011 72 1 0 0

2012 50 1 0 0 0

2013 55 1 0 0 0

2014 40 1 0 0 0

2015 35 0 0 0

101~ Ot 0 0 0 0

2017 v.a. na. l.a. r.a. ma.

‚ Fnrrás:TetR,KOH-TSTAO, önkoemásymliadatok

10

10

10

2330 2023 20:0 20:1 2312 2010 2014 1055 2310 2007

2000-hoz képont növekedés látható a ten dnzer a gyezmeloyédolmi kedooamétyhen eészesileltek
számában, Ebből a tartósan ketogfngyatéhkal dlőgyorvnekek márna I Főre Csökkent.

2015-évi felülalgvgálat rnegállapltásal:
2012-tol folyamatosan mökben a gyormoknődelml kediaeaannénybet nészesílellek száma.

2017,ésl fgliilalgagélptmegdllapltéanl:

2035-tOl tovább rnökhoyt a gyeemohoédebrnl kodaegményhev részosilettek száma.

‘) gygernok jogán járó helyi jottatásokbav részesülők száma, aránya

d) kediezméosyes ishclai étkezlelésben résresü tök száma, aránya

4,1,3. szbmú tiölögat — Kedvezményes óvodai— IskolaI lattatánoh ban részesülők adata

2013 12 43 16 91 0 20

2034 5 32 20 It? 0 20

2005 31 20 21 01 0 14

2010 33 26 10 lOt I

2017 t.0, I ra. na. 110 0 3
Forrán: óthormdsyoatl odatok

At óvodában és azi skolában arm gyenes élhezénbot résotvezők máma 2000-tél folyamatosan rövekedetl,
at 50%-os rnéoléká kedaezményre jogonasllak szóma rnökkenit At Ingyenes táokötyvoOátáskav részesölőh
száma jelentősen nem váltoaott. A nyári étkezsoténbon részesülők száma voll, mint 2012-km.

2015.ési folülviztgálat megállapltdsal:
2012-igaz étkezés, evonathozó adalok at akkori iskolai társslám miatt oem (jog lettek megadva.

2011.éni Eeliálniznrnólat mególlaphósat:

A g-’eamekeh vódelméról és a gyárnügyi Igazgatánvól szóló 19a7, évI 1)1201, törvény alapját azok a
gyormekokréstaülhetnek íagy000s óvodai étketésbm, akívnek a családjában a, egy Főre jattó havi
jövedelem tern haladja meg a köneletó legkisebb monkabés nettó ótszegósok 130%-át.
Atörvén 6nnődositásmi alt 2015-tői me0emelkodelt ági ngyetes óvodai élkeoletéshert réntenijlók száma,

0) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek stáma, aránya
FI’,ncsa dal.

4.2 hregrególt, oetepszerű laliókörnyezenben élő gyeemehéb helyzete, esélyegyentosége

Nem

4,3 A bátráoyos, Ilietna halmozottan Inüszányos helyzetö, valamint legyatébossággat élő gyermekek
szolgáltatántlihoz ealó hottdférése

0) védőnői ellátás jailervtői lel, a védárá áhal ellálott lelepölések száma, egy vődomőre jvtott ellálolt,
betöltetlon ttdtsszokj

4,0.1. számú tábtbzat —Védőenől álláshetyek szánva

éti védfoflátbnhelyekszárna Egyvédönfyeltotógenomekek

2000 1 50

2005 1 40

1010 1 55

2311 1 68

2012 1 Sf

4.1.1 számú tóblüzat’ Védetembenelt és veszéovmtetent kiskorú gyermekek száma

é eédetennbe vett 18 éti Megotltnteteto esetek máma a 18 iv veszélyeztetett kiakorti gyermekekv alattiak szótnna alatti védeleanbe aevtek késtl száma

2003 0 0 9

2009 0 0 3

~ 0 0 10

0 0 9

2012 0 0 4

2013 0 0 3

1014 1 0 3

1015 3 0 1

2010 1 0 1

~ 0
forrás-Tolt. 10H-TITAII

r
52

Védetembevett én veszélyeztetett kbkoeú gyermeheb száma

4,1,1 szómö tialázat-fendszeres gyermehvédelm I kedveannéttoben részenineetek máma

Iv

mkotaaal okt

msanozatvk2

gese,vaateka

203v 2333 2000 2311 2312 2310 2314 100k 1310 2007

37

tendsseres gyermekvédetmi kedvezményben részesiteeods száma
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43 tEkbálti,távav betar laroatvkvs

tanzdaal’hn, I
h nsanndbű lt~ynmo

éab.né’b.tn énhámohan bedaenonán ta,*önya- ómdáat.td,l Nyári
‚~ ~ rdsztwnőhstóma esáad,han tdmnaatd,ban áskeztetásben

óvada °~ ~ átgnoalmk 07 ~ rénnenslűk tltlettlabsndma rtaaeoslök száma
évlntötm 23,ésftly’m naáma

las 10 120 ask 31 0 4k

1009 60 301 404 Ot 0 41

1010 113 449 ItO 93 0 36

2001 113 451 141 53 0 00

2011 Ill 310 117 00 I 06

10 40



Kötségzokben 1 vddónői álláshely van, a emekeállolási kedv 2000-2012 között mólövnpülésben volt. Mig
2008-ban 46 gyermek, addig 2002-bent 18 jutott a védönőre. A hdzasságköt ósek számáb azeisxonykva
l200t-2013), mely 26 volt- kevés gyermek született.
2015.óvi fel’élvitsgdlnt megéllapítánai:
Köxsdgonkbcx 2003—04-éshen at egy sddőnőre áutó gyemnekek szánta km mértékben emelkedett.

2017.évi feli0lvit~álat megállapitásai:

2017-re jelentáten nős ekedett a védőnóre jutó gyermekek száma (76 0611, ami egyrészt a gyermekeáltalási
kedv nöpekeddsdnek, másrészt a betelepolt kisgveennekes maljdnlxnzk köszünltetó.

Hátloevas által Fetnötttnézl
Belőltetlen

ellátott Gyernnekorvou állát onvos általdv felnőtt házlogvosl e6átott gyerekek ellátott
to em étyek

számapraaltjoknáma mkna eyeeek&száesa

2005 0 7455 0 e. a.

leon 0 9117 0 n. a.

2010 0 9652 0 a. a.

2011 0 1591 0 n. a.

2012 0 10263 0 n. a.

2013 0 10436 3 n. a.

2014 0 10674 0 na.

1015 0 10111 0 ta.

10161 0 9933 0 n.e.

2017~ O na, O

Településürköe alom gyermektrsosl ellátás, a háziorvos tárja cl a beteg gyermekebet in, számakrdl clam
betas adat.

2015.évi felülvizsgálat megállapltátal:
Tetepütésünki’ flints gyermekorvosl etözót, a háziorvos látja cl a beteg gyermekeket Is, számekrdl
továbbra siam külön adat

2017-évi feloleletgálat megállaaltáool:

2016. ban csökkent a háziorvos által ellátott személyek száma, de ebből a gyermeke kszámo továbbra son

Köondgükbo’t non” családi napközi.

k) gyermekorsosi ellátás jellemzői lpl. házi gyermekervoshaz, gyermek stahorvoni elr~tjsboo való
kozzátérés, betöltetlen házi gyevmekorvcsi praxisok száma)
Nines külön gyermekzrxesl praxis, gyermek szaksvvosi ellátás legközelebb Jászbméoybm van.

‚) 0—7 does keeda k spedális legészxdoügnl’szodális.oklatásil ellátási igényeire pl. keral fejlesztésre,
rehabilitádóralvenatknzó adatok

Logopédiai toglalknzásvan.

d) gyermekjáléti alapellátás
A gyermekjóldti szslgálot dxv eddőró segíti.

e)gyermekvddelem
Működik a jeioóeendsoer, óvoda, iskola, védőtná, gyetmekjóléti nnnlgöla ttenz része borne.

2015.évi felülvizo~álat megállopitátol:
eözsdglekkeo ao dvadai ős ali okalai gyeemekvédetmi teleldsökinöe Is toedulkotnak eroblánraesutdnaz

deintettek.

.0 kelnishel~etben igünybevehető szolgáltatások
A esalódnegitő szelgálatsegiti.

g) egészxdgtejiesztési, nyom., seabadidőn dsseönidős proőramokiloz való hozoáléréo
A következő lehetóndgekból lehet választani: foci, ndptáne, eá msasnásc, hittan, kdoilabda, borate,

ánzdtanlgthxm, csetkdszet, astray dani kölunböz 0 tábarozási és spzmtelási lehetőség van.

2015,évi ftlalvltagálat mególlopltánol:
Cseekdszet :
egyházi tevékenység, amelynek tó alapja ág egyház, betette egy alkalommal can a toglalkozáx, amelynek
része el: haza szeretet, hazygnvvávyőezdx, népi játékok, ének, tánc, régi mesterségek ixryeneteelxojátkáxa,
kdzössdgloemálás, kantlik tuskezelds, egymáshoz való ‚iszony ( minden cserkész textydri,

A 57CM lsonmszédok Egys’tásdrt Moggalomi peogeomen belát ax iskolában bőnm egelőedsi előadás vnlt,
melynek keretén belül keydkpáeok eeanínoztatásáea is lehetösőg nyill (kódot kaptak, mely a rendőrség
syilnántaetónába keeü Ill. Ezt a telretőséaet ax egész lakosság igénybe eekette.

h) gyeemekdtkeztetés iintéznnénnni, hétvégi, szánideil ingyenes tankönyv
SOtv’as ős ingyenes étk eztetés (szánidőben mi, kétnégi dl keztetés tincs- tásoomltság esetdn ingyenes
tankönyv jár.

2017,évi felűlvlzetálat metállapitánai:

A Eanmáty a 0265/2017. (V.29.) Eoom. hanárevata értelmében a 2017/lola dvi lanővben ax ingyenes
tankönyuellátástegyütembennezeti bear 5-6. éxeolyam tanulói, dx teejesoti ki a kgoépiskota 9. énfoleama
számára. Ezen intézkedés értelmni en ax 1.t. devltlyom satamennnyi tanolója zianyi inget ingyenes
taeköanveltátásra jogotolt.

háteányos megkölánböztetés, az egyenlő bánásmód köneze iményátek meőtdrtése a szolgáltatások
tymijtásakze járási, önkonmönyzatia dat, dvii öydckképvioelók észrevételei

N em neleeőns.

.13 pozitlv éiszlyiminádó lhátványk ompeozálójattatások, szotgáttatásoki ax ellát áyeudszevek keretein belül
eozy-ns dx Ingy etet dtkezretőn, itgyeoet tan könyv, beli kétszer tej és kenyéeadzmóvy a Vöröskereszttól.

Védánöi átlishetyek száma
4.3.2, mámö téáatázot —Oyeemekgeuosl etiáeásjetlemzői

1058 lOInS 2010 lOIS ztax~ Inti zola 201’. 2010 201v

Egytédőtőeej oeó gyermekek szóanna

lax
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70

ex
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4.3,3. számÚ táltözat- Bölnődék én bölcsőddbehekatot’ gyermekek száma

42

nmolálbeannpenlbdtőtlmn

. ‚ gytealeh

dv bötesódők száma ~ ‚ bogmadet
n,ppantaeemvnonov fenönmelyek száma

maul

2008 0 0 0 0

2009 0 0 0 0

~ a a a

~ 3 0 0

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

~~_4 O 0 0 0

2015 0 0 0 0

2036 0 0 0 0

2017 O O

‚ Forrás: önkormányzati adatok

Közndgüokbm nincs hiöcső do

4,3.4,számá oöblüzaE- Családi napköz 8en gogedélyezett lönőhelyek száma

. családi oapk&t ben engedélyezett maNdi tapkbzlbeo atönleésmentes
CC föeőhetyek száma áéeókelyek oaőnma

2eOt 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012 0

2003 0 0

a
2015 0 0

2016 0 0

a
[ Poerás: önbaemányzatiadatak
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2015.6v’ felűlvizsgáint mególlopitásai:
A Gyermekétkezlelési Alapilvány jdvnllából 11 család hetente kén alkalommnt tejkenyér adtmánybas

A Vöröskereszt december elején mit den évben adnmánygyiijtést szentel a Teseo -ban, mnlyen hnlyi
önké’itesnk se’öenek, at általuk összeensijtölt adományokat a ovenmekjóléli szntgálat osztja szén a
rászornió családok között

4.4 A kiemel’ figyelmet loésnlő gyerenekdn/tanulók, valamint fngyatűéoossöggal élő cycrekele
hönoknatátl lehetóségei és esélyegyeslanége

4.4,1. mömé fialázat - ónodal nenelén adataI
ÓVODPOEI.LÁTÚTISAG db

Az óytóa telep helyei nek száma 1

Hány tetepüTéseát járnak be a 2
gyetezekek
Óvodai féréhelyeknzáma 50

Óvndai csoportok száma 2

Az óytda nyilvatartási ideje Ik-nél 6,00—17.00,
h-id:

A nyári énoda-bezárás idélartama: II 4 hét

Személyi feltételek Fő Hlösyzó létszám

övodaeedaőóeoisek száma 4 0

Ebből diplomás ónvdapedagó0esok 1 4
száma
Gyégypedagégusnk lélszáma I O

Dajka/eordnzásé 2 0

Ittegilő sze’nétyzet 0 0

Forrás: Telt, IOIH Tslar, énkormányzali zdztgyőjtén

A személyi és a lártyi fellételek meg[eletőek 01 ÓvodaI élet zavartalan mőködóséhnz.

46

Általános iskolaitaszhk száma

4.4,3. szömá tázlázat- óvodai nevelés adataI 3.

ómdaf dyodal roladut- évndal
3-f éven kard émdal ntüindslhtlnek ómdéba bolt’dv e,ernvekaoporlob fétőhel0ek száma g1inrtnmknk zá Inénpedagdgbgyermekek nzárva szánva száma mopaetak szám

2100 49 2 50 1 49

2100 44 2 50 n M O

2010 M 2 50 1 44

2tnt M 2 50 1 44 5

2012 40 2 00 1 40

2013 35 2 00 1 39

2014 31 2 tO 3 J on
2015 33 2 00 I Ot

lIlt 32 2 30 3 02 0

2013 00 2 10 t os
Forrás: Önkormányzati adalgyá,4és L
Xözségénkhee mindig be nan Iralva a t-t éves koyá e’yerekek 2t015.a.

4.4.7, szömé n~lüzar- Általános Iskolában tanuló száma

200

Its

zr’s

140

320

ItO

00

20

kltlátms bkab 24 éltalánus bkoial’á ‚ltalánzs bkolizob
évyalyamtn tanulók dvlvl’qmontanuláh tanuk0k

tanée szánva száma sz no

lő lő lő yá 1’

2010/2011 55 90 233 M 24,0%

2013/2012 90 90 203 42 23020

Itta/lom 09 04 263 0 20 11’

2013/2214 01 07 172 00 17,4%

2014/2015 tO 03 170 17,0%

2015/2018 25 05 103 30 13,4%

2016/2017 70 00 105 40 26.2%

Forrás:ézkormásyzaliaáztzk

40

Állalásos iskolák adatai

‚1 ‘— — -‘-—‘--——‘.-‘. ——‘—

:0 — —‚—- ‘_—__,, ‘—-,,- .._‘

~ 2010)2011 201112012 20112010 2011/1014 2004a0102010/..vole 202Ö/2007

lskolánhbzn minden évlotyamun 1 osztály van, külön gyágypedagdgizi oktal ánnösos.

4,4,12. szömé táblázat. AS. évtotyamol or edmésyesen befejezetnek a npapali oklotöskmv

8, évfolyamot eredmév yeses
- bef~m”tek száma /arátyu a

tanev cup pull ret dszerő dotatánbaz

ló 1’

2110/2011 20 200

2211/2012 23 100

2012/2011 21 100

2010/2014 24 000

2004/2005 II 100

2115/2010 23 100

J 2016/2017 16 100
~ yoeeás-. önkormányzati adatok :

2110/20102t1 l/205221l2’20202014120t42014 /21501/201211.0101

Bár lelepülésünköt folyamatosan csökken a 0yermokek száma, az iskolában a létszám érdemben nem
vállozik, mivela kérnyezö teTeplTdsukról több evermeket ldelratnakbe aszülék.

2015,évi folOIvizlőélnt megéllopltázai:
Az iskzlábzna létszám ézdemben nem változott.

2017.évl fal Ulvizneálat metátlapilásai:

A 2015/2016. tatévtől enyhe csökkenést mutat az iskzlábzn tana láb száma 75 fől,

4,4.8, mömé táblázat- Áootözos Ishoták adataI

Ota,oz,vakl

O tvvvooIotO

d Ina Id son

tanév áltatánosühzülzsztá6öoksdma áltatámntvkotolo,utdiytksz4maa I~°°J~
keloekszázm

lsöésfolaaumo 0.Séslzb.nson ósszesen lsöévlolpaemn S-uéufoly.mon összesen db

2410/2011 4 4 0 0 0 0 1

2011/2012 4 4 0 0 0 0 1

2012/2011 4 4 8 0 I O

2313/2014 4 4 8 0 0 0

2014/2055 4 4 I 0 0 0

2015/2016 4 4 I 0 0 0 1

2018/2017 4 4 8 1 0 1 0 0 1

I Forrás: Önkormányzati adatzk
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020

8’ évfolyamös eredményesen bef~ezeudl a nappali al’tatásbaa 4.5 Követkeitutésnll: problémdű’ beazmzositása, fejlesztési lehetőségeit meghatározása.

:300

lskelónkhan a & évifolyamot befejezettek száma 1003’

5) a hdttdnyos, itelve halmoznt:an hütrírvyas hnlyzetá, valamint sajátos neveli Ii igényű isheilleszkedéti,
tanuldsl’maoatartúsi nehézséggel küldő gyernntkekJtanalókónodai’ iskolai ezdlősa
Nincs adat.

2015.évl felolvlztgilat megúliapltfaal:
A 201412015-és lativ adatai: ónoédnkban alő sajdtas nevelési igésvő gymmek volt’ 2 lő gydgypedaedgas
del hi hezzdjnkatolnokrdt’ ill. Tdpideyöreyéről Heti egy alkalommal
lskttdtkbas erő sajátos nev’elésl Igényl gyemnek volt, akikkel a Jászbevéeyból kijáró feeszlő pedagógusek
heti) éedbats loglateoztak’ a 916 bel teszkedési’ tanaldsi’ m aeatartdsisehizsérgel küzdő gyermekkel pedir
heti 2 óráhan.

2017.ővi felülatzngólat megőllaoltőnai:

A 2017/2018-as tanév adatai: isketdnkbas 1015 sajdlos nevelési Igényt gyermek van és 13 lő keilltsikeddol,
tanulási, m agalartási nehézséggel küzdő gyermek.

b, köznevelésher kapcsnlódó kiegisritő szalzültatőtok lel’ iskolára/óvoddya jaló gyégypedagd0usak,
lskolapszltbaldyasok száma stb.)
Igény szerint a gyögypedzgdgat Jdnzberényhől és Tdpiógyürgyéről jár’

C) hőtrdnyns megkülözhöztrtés 4$ jogelleres elhelüni:ds at oklalás, képzés területén, at intézmények
közé” és ac egyes lstézményekoy belüllstegtegdcids
N cm relevd no

d) az intézmények bdzöllaeanalók iskolai eredményessézéhen, at oktatás hotékoeysdgábavmatatkaző
eltérések
Nem

C) pozilie disekriminátid lhdlránykompenző ló izetaldsok, nzslgőltatdnnkj
Nem rel~~t~
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A gyerekek helyzete’ esélyegyenlőségevictgdlata seeds lelepüléslnkön

keazonasit ott przkl?snák L fejlesztési leHetőségek

Teleeü lésünk dennegráfiai matanéi alapjüz csökkm Gyermekndllalds (0 henelepülés üszlött doe, a
a gyermekek száma, település négszrva’sílése.

A nydri óvodai, iskolai kezdeds Ideje alatt nem Együttműködés agyermrkjöléti szzlrálatlal,
megoldott agy ermekek alternatív felügyelete. önkéntesek eoborzdsa a lelügyelnlkez,

~ 5. A nők helyzete, esélyegyntilőnlge

5.1 A nőkgandaságt mrrepréscséhjegyettőslgg

A Matko ró’aényköe&A sződd 2012. duó E tömény 22’ to rendelkezik ayr& hoőy a molnkoviszznnyal, Igy
kütdnötee O mueko &jozás&od kaptscöalbsn azegyezló hdesdanséd ki erelmésyér meg kell earrasi. A
mstkg egyenlő értékének megdllnpitásdnd) különösen sz ekefgzelt munka természetét minőségét
meeeylségé5 0 mznkek&ülményeket aszükse’ges szzkképzetnéaer’ ‚Azikol cozy szellemi erőfeszlrést
rapogztalalor’felelősséget omankaerő’piadeinzm’yokztkellJ’gyelembeernal,

Az Ebkte. meafag&mazza a közvetlen is a közvetett diszkrimisdcid faoalmdt amely rögzíti’ hagy az adott
személy odyort lnlzWmsóga miatt kerül hdl’dnyka más’ i’nszehtsmlirhnró helyzetben Ida’ személyekhez
képest omit tern n’dbefdydazlnl. Véderr ralo)dmsúgkézrneaezimeg O lön’ény anerner, rnalddi dllzpsroy
sz aozyasdgar is rerhessé geria.

Települisün köt a 2012-es adatok szeri ot 33 munkanélküli tő tolt’ ho”zü’lök különöset káleányzs
helyzethm natnals

. a4lév’lelettitők

. a pdlyakezdőkjo heti gyeemglwjllaldsnkmiatt

lltetyeakisayermekes asyskák.
Ezen csopaetak különös fzgyelmet is támzgalásl igétyelnek. üelesleg a kitmsskaeeoeam keretén helüt

oldja meg egy részük lo1talkzzlatásdt a község.

a) ftztzlkoztatjs dv maskatélkötiség a nők körében

00

:4

tao’ ——

1333 — — — — — —
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2015,dvl felűlvltegdlat megállapításai:
A nők és a férfiak között rico különbség a munbanlllnlási korúak’ a foglalkottatottak ésamook anélktliek
tekintetében. 2013-ban mákkent’ do 2014-ben duplájára nőtt a munkanélküliek száma mindkettő non
ants éb en,

2017,ávi felűlvizsgálat mogdllapltdsai:

2015-nőt esökJtenr a rnsskanélkáliek száma férfiak ás nők kötött egyaránt’

b) nők részvétele foglatkgztatúst segítő ás képzési progeamekban
Számítógép es alapi mIcrotek lanfoloam zajott a tséásad a jünődt keresés belül, melyben főként nők vettek
részt
2015.dvl fmlűlvlttgálat megállapításai:
A házi ketegápolő képzéset csak nők ItO ló) vetnek részt’ 2013- decensbce 1, ős 2014. márdas 01. kötött
zajlott, mely segitette őket akésőbbi elhelyezkedésben.

C) alacsony itkolai végzettséeű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nitty adat.

d) hátrányos znegkülünbüzletés a foglalkoztatás területén pl. bérkölönbségl
Nincs adat’

5.2 Amcnkanrő’plad ás családi feladatak összeegyeatetés& segitő nzolgáttatátott pl. bölcsődei,
családI naptiazt, óvodai férőkelpek, férőhetytstány; ttöointéamátyekbeo rogalmas matkaldá, csatáébarát
moskahelat megoldások ttb.l

Báksőde
A bámdde a tsaléshannevelkedö3 évet doll gyermekek ntpöüobeni ellázásáli szakszerű gondozását és
nereőésér bizrgnrték’trézmény Nsa gyermeke a. évét betöltötte’ de tesö ~~si5 szellemi fejteztsépt’ szín tje
alopjétt még gem érett az óvodaI nevelésre’ an 4. évéttrk brtöltését követő mttgstzrtas 31/g gevelkező S
gondozhatá a bölcsődében.

Családi napkőzl
A gyermekek nopkézbeni elétásénok minősül a bölcsőde! és óvodai ellátásban nem részesülő’ tossébbá gr
Iskolai ckrgtésbms részesülő gyermeknek gr iskola a>úrtarandsi idején ktvőlt valamint on iskolai narátözit
vagy tmalászobai eőátétt igénybe nem eevő gyermek cseléd napkázlben tüflén4 nem közakratdst célú
ellátása.
A családi napbői a maládban atnrelkedő gyermekek számára nyújt életka’sktak megfelelő nappali
felügyeletet gootdazásti nevelést, diezrere’aréafaglaliozratész.

Csatládlgyermekfelágyeüer
A gyermekek napkézbenti ellétásaké,tr malddi gyeemekfelőgyeler bizrosítkotá az eldvént oyéjré saját
otdiotébm.
A cseléd? gyermrkfetügyelet a cs’éádöm nevelkedő nyn’makek számára nyújt éle rkortknok metfelelő
napptéifelügyele ret gondozás tnevelésrés érkeztetést.
A maláé? gyermekfeligyelerkererében kér épestál négy, éves kelp gsotdazharé gyermek’

Háofgyennekfeüüg ye let
A kézi gyermekfelügyeler keretében a gyermekek napközbeeti ellátását aseülő vagy mdv z&vésyes képpitelő
otétanában gméazé birrastrátorja, ha an gyes’mek állondó Vagy időazakm ellátása nappali intézményben
nem bizfosizhnrő (pé. betegség miarr) In a szőlő a gyermek napközben! eőátátár nem 00ev csal’ részben
tndjomegcldani.

as

Attemorlzoapközbenne)őités
Alrernak’e napközben; ellátás ajáeszétéa’iprogransi játseátaézi klsbjay’lalkozét keretében nyújtott1
. a szülő ét a tyermek kapcsolatát erőskő a gyemtek nzadalizáddjdt támogató, vdattynt egyéb

azakadidős és yrevendás szolgáltatás,
. a eselleneő vagy egyéb okból venze’lyezreretn iskelásko-ú gyermekek számára blzrositatr nappat

felügyelet spent’s lőrzrr egyéb foglalkozás én édtezretés, lel téve, baa működteró rendelkezik or ehhez
nzükgéges — külön jogszabályban megkatárazatt—szrstsélyl és rárgyifelrételekkeé.

évada
Az önadno gyermek kárn-nérm öo’átél a tankátelezerrségkezdezéig nevelő intézmény. Az bdodafehehefi
azt a gyermeket is, Ok! a harmadik életérér a felrétriézál számított fél éven belül beréntii feltévei bogy
mötden, a telepétésen’főaármi kes’ilerhen, espy ha áfelvételiközertöbb telepöőésen tslééhtg4 az éritte sz
telepéléseken lakéüt ellyet ennek 15,1st pában zortázkadási hellyel rendelkező hórrs’néves és mtdl Idős ebb
gyermek óvodai felvé rest kérelme reliesl~rt~ lplknts,. 8. 1)0

Álrasinüsáskale
Az rékntv. értelmében 2055. szeptember 1’étő at általános iskollbm 16 árá’g kelt meg~e~e~i a tanárai
és cm dcl,, kivilifoglalkazásakat A töreény 4. l-ástak 4. ponzjé ban rügzitá tossábbd az egész napos inktéa
fogalmát, mely olyan iskolaszervezásifca-ma, altol a toséroi és másfaglnlkazáaekm a délelőtti Is délttaáti
időszakra egyenleteset sző r~z~a szervezik meg.

nsa s,evontvamvénsbvvteseassrsestvénsünsánnae,tee
64

tgy vidőtőrelttógyermehrlv nzátia (fől

: 2005 sOss 2010 2111 2012 Inst 2014 sotk2üvözos 5

Községünkbet 1 tédővő van, ‚lii ellátja a gyertnekeket és az édesanyák is bizalommal fotdslhattak hatsá
preblétnéikkal. Felvehető a kapcsnlat a családgondtséssal is.

2015.ávi fmlülslztgálat megállapítánai:
A gyermekek noámlhav hIs növekedés figyelhető meg 2012.höz képest.

2017ml felülnlatgdlat megállapításai:

2015 óta folyamatos növekedés figyelhető mrg a gymmebeb számában.
S’4A tIbet érő erőszak’ családot belüli eeéssak

Nina adat.

5.5 Krblshelyzetbet Igénybe vehető maIgállanásek lpl’ anyaatütot, családok átmeneti otthona)

A legközelebbi asyantlhot Szalnolnov van. egyéb szolgállatásrál tincs aéet.

5.6 A nők szeaepea helyi közéletben
A nők akt hzan részt vesmekahelyi közéletben, képniselletik magakat a hetpl képviselö’lcslületken,

tevékenyek a cavil ssenvozezebben,

5.7 A náken helyi mitlet fokozottan ézittő társadalmi problémák ás fetsaámalánokrt Wáőtyaló
kezdeményezések
Az 5. 1. a, poet alatt említettek mellett probléma tehet as ellyallgalott családet beijli erőszak’ mely tehet
fizikai és/nagy lelki. A esaládsegkősel neat veszik fda kapcsolalot, Igya lélürená szeeeemmsködib.

5.8 eütelhesteliseln: prnblómüe brazosotkása, fejlesztési leketőségekmeghatármása.

6. At idősek heltizetee onétyogyonlősége [
6.1 Az ldőrkorá népesség főbb letlrmzől lpL száma’ aránya, lötedetmt helyzete, demográfiai trendek stb.)
A nysygö)~am’ nyegdi’s zero’ eőátdaban részesülált vonatkozásában go alábbi jagsztbályl rendelkezések
irIs yoddk:

A tá’soldo’nbiztmirási nysagelvátésrá száll Ill?. évi L,Wl. ténsény érrrlmébes a kötelező
tlrsadaloessbiztosítádnyaglij-essdnoer

5. saját jtgá;és
6. hszzátzz’tozéi

npogrőéléstkatbizfmir.

A saját jogú nytgetvátésdtk&ébe tmrtooik:
azbeonéeinytgdii

. nrehabnisáo’lsjlyalék.

A iártaéalamkizrmírlslnysaglkren Iszer keretében járé hazodrarrazdönyanrllásás:
1. ar özegylnyvpdlj;
2. go árvaellátás;
5. anoálálnylaglíá
4. a baleset hozzátartazéé nytgellélásak,-tstlamitr
1. öz’.’egyijáradék.

ldőskarúokjdradéka
A Szt. értelmében az időskaréak jóradéka azon idős személyek részére bizzastr ellátást akik szdgálaö idő
hiányában a nyogts’jbarhatdrtk brréásése után saját jagá nyzgellé résre nrm jrgmaltok, illetve olamaty
összegű ejiálátstá rendelkeznek. A Szr. 25. l-o szennt sz eliáráse a relepüléti önkormányzat jegyzője
á!lsptrjo meg.

Jántbnldsglaúrát - mItt Oly sob telepölésm . elönegedébes nan alá, nadaleen. Az idankmi demográfiai
iellem rák:

növebedi hatiáősekanánya
a lllagélelhoruk tő
a nők élettartama hosszabb

. töoeksokazázeegvekszüma.

e-a-l. vámá táblázat — Nmnedőbat. nssedíisn’en ellátásban részesülők száma nemek szerisl

‚ nyslgó)ban, nytsgd)merő ellátásban tyogd)ban, ppagd)mná
~ eémesttőféoliak máma ellátásban révesül6oőt száma a a tylag kas

2008 254 365 eli

2009 250 551 605

2010 244 347 StI.

2011 25t 345 553

2012 501 233 564

2013 522 120 542

2sl4 212 314 526

Its son 510

lOIn na. ta. pőtiétt

2017 n.a. na. áőtTÉtl

6,5 Csal)dtervezüs, aspa- it gyetmágtndmás tetálele

St. számá táblázat. Csnládtmeezés. anna’ étenermehgandszás területe

in ‚édünők száma 0.3 ev kozttti átlagos gyermekszám
gveeznekrlsnzám a tédminként

1008 1 46 85

1 43 Se
2010 1 43

3!M 1 03 68
&!3 1 10 56
2015 1 20 es
2054 1 22 65

3~! 35 65
2016 1 44 66
2017 vs
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A nők helyzete, esélyegyetlősége eizsfálala amin lelepülisüsbás

beazsvotüott geoblüntik feklesotési lelaelőségek

Nehézaviuszaté, ésamankáka a gyermeket taptsalnlfelvénel ‚ )llátkereső kiab lélrvhzzüsa’
vállaló anyák esetében, felvenni a knpoolalot a Mntkaügyi eüagznllal.

A gygs alatt otthon levő tő mentális állüpota Szabaéidós pnagramnh tzrevezése, baka’mama blab.
romolkat, nnngányérzel, szál is aláti dgpnesstió menláasigiénis esspgetfaglalkozás,

alakulhat kL

[ Fovrás:Teit’
65 66



Nyzogd~asoknzáma(fö) 64 éooél idösebbdt

20322000 1010 lOll 1002 1023 1004 10111000 2007

A nyugdíjban, npzgdi~eerő ellátásban rérzesö lő nők száma jivat nagyobb, mini a fénliaké, ot Is

alátámasztja a már emitted tényt, hogy több at Idős nő, mint a tárni, mindkettő nem száma folyamatosan
csökkenanáesada bios belöl, ami összhangban van a lahónépesség csöklaenésészet

2015.énli folülvlzogálat mogállapltánai:
A 2013’ ban tett mngátapitásak ma Is abluálisak.

2017.éal feiglsltogálno mesállapmtágal:

A nyagdijkan, npagditstnrá ellálásb an részesülő férliak száma 2014-tél csökkmt, a nők nz~ma pedig
növekedett. A nyzgdljasok száma csökkent, mely a lakónépesség csökkenésével magyarázható.

64 énfoletttlakasságtzáma L tappalietlőtáehaa eészonttá tdosloaniaknáma
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2017.évi folülnlzomálat mogállazútánai:

2017 szeptemberében a Csillagsirág Kórus lmelyaek több n’stgáijas tagja vanl Erdélyben árt, a
syagdljasklab tagjai peág Oogácsra otaahantak. 2016-2017-km a Gyom velünk a múzeambal programot’
belül a fala ido’sei mdzeumi előadások onvehettekvóstt,
cl idősek Informatikai iörtasnáaa
Az e-pannon mindenki számára, Igy at idónelenek Is lahetösége nan informanleal hnazáférétee &
falsilágosöá sea.

6.4 Az Időseket, m életkorealjéaó s~ános igények kielégitését eélzó programok a településen

Már eon lnetnö k, hoop községankbea ját működő nytgáijaslvltb pan, mely köaőa birándoljsohat issrrmvez
Ipt eogácsral, s a helyi közösségi élalben is Jelentős szmepe nan, szoros kapcsolatot ápol a Boldogházördi
flseármaenttak Baráti Társaságával,

őletnitelt segitő námoganánl nyüp nöbb házi segitségny,ijnávsal inglalkozé tternete L Szociális támogatást
nyújtó személyes szolgálnanásba tartozik, hngy at önkormányzat at idősekneb ős egyedjlállóknak kifizeti a
szemőtáli 50%-jo, Szép felett karácsonyi csomagot ad,

6.5 Köpetkeztenéoek: pnobtémök beazgotosltösa, eejlesanési lehetőségeit meghatöronása.

2013.2017 között neon volt a nelnpüléseni dűskarúak járadiköban részetilld.
6.Zldőnekmonttaeoá.ptad helyzete

a) idések, nyaedljasok foglalboalatotesága
Nincs adat

hi tevékeny időskoe pt dlethosstig tartó naoalá s, Idősek, nyagdijasok foelalkoatatánának lehetőségei a
kütintéznténpekben, foglakoztatásakot támagató egyéb plogramakatelepü

Nines adat
2015.ópl folülaizngálat mogdllapitátai:
At ezüsnkor tőéöeáijas Egyesület önálóan ős a Faleeéáő S Stépltö egoenülattel közöson is szervez kutlarálit
progtamokat, mőstrekat a község lakosainak részére,

A SZEM ISzemszédok Egymásért Mozgalaml programto belül 2015 tavaszán at iskola mellett a nwgálias
klub han is vall bünmegelőedsi előadás, melynek keretén belül heoéhpártk geaplvoztan ánáva is lehetőség
nyilt kódot haptak, met’j a rendőrség spilaa’nrat tánába kerültl, Ezt a lehetőséget at egész lakosság igénybe
vehette. Sok nyzgdíjas In cnatlo kozolt a SZEM Jelzőrrvdszet het

e) háttjspos mrghülüohöztetés a toglalkoznanás területén
Nines adat

6,3 A künoaolgültatásdrhm, küoösnégi kötlehedéshet, Informádóhot és a hüzüsségi élee gyahnrlánáhrz
eatóhataüoérés

a) at idősek egésaségögyi ős stoájlisszolgáltanásokhgz való hnazáfdr&e

Köaséggnkben kénheten ig lehetőtőg vat vé~ételleln cnn kell elatazni Jásaberénöbel, eoenkipül pan
vérnyomjsmérós, pércakeoszlnsnéeós, kotetzteinmérés, idöntakos stemvizsgálat, tüd&szűrés

Az idüsek helyzete, enétpegymlőtégevitsgálana során lelapülésötkön

beazonoskolt problémák felleottési lehetőségek

Aa idötek számára nehézsége’ oboe a hát körül igáaylelmdrés, hötmgnkösgk, önkéntesek
teendők elötása, klotervezén eat idösekJiet.

láűsgk számára az intesnetezés nehézséget lgénprelmérés, érdrhlüdés feldldskkése, öokőstenek
ielenn. hintersetése, képzés me~szervetóte,

7. A fogyatétekal élők hglylgto, ondlpegyenlősóge

fagpofékan szemét,’: oké érzébnzerpé ‘igy köéöoöoeo Párás5 boléáoazeívé, mozgéoszeraj értelmi bépeoséöeét
Jelentős ménékbeo vagy egyáltalán arm birlgkgljo, éllgláleo a kommaniöáoájdbot szásnotnee&o
ko’őázazaoa, éa eznzdmdra tartás hátrányt jelent a társadnlmé életben való oh thrészeéteő nevén

A Fagyatélzaondggol élő személyek j,noydl gzáló egyezmény ős oz ahhoz kapeaeéédó Fahalratítz
Jegyzáleöoye kihiráerénépS ozáőá 200?, évi XCIt tárvény I dbkszerán O fogyatékas nzemély mindet eiyoa
nzepnélaz, göi hosszan tartójizikaá, érlelrzrt menrdéis may étzéöozerri bdrosadéooot éO amely nzámon egyéb
ohoddőlyol epyám kadévozhaljn or adott személy reljen, btrékmy éa mdnaühai pőyep1ő társadalmi
szgreppáPaőéoát,

hi helttsá lit, közmlnelúdési szolgöltatjsokboa való hoazáférés
Nyagéljashlab, hönyvtár, töénáe, bdeas, idősek silágntpja alkalmából stlaházi elé adós helyben. 2015.évl fnl’álvioogálat megállapíoátai:

Jástherésp náros oak ntmáyptanának st atlális alapszolgáltatásai kgzü I a küpotketak a kislénségbm élőh, Igy
a iászboláoghózai lakosokszümára Isigénybenehetök:
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2000-hot képesza 04 dv feletti lakaoság száma csökkent,

2015.51 folülvlzogálat mogállapútázti:
2011 óta nüpekedatt a 64 ér folglli lahosság száma.

2017.évi fnl’álsizzgálao mogállapitétai

2015-boo 340 főre esahkent a 64 évnél idősebb lakosok száma.

6.0.1. seámú tébtázat’ tdfskoróakláeadékühaa eémgnölők száma

6.3.1. námó tjblátat. 64 éöaél Idősek hnéngsséo én naooali ellát áshat’ eészgsütő Mösttnoúát száma

ág ldőlkoeilahjáraáéhühan eénzes010h seáona
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időskorúak jéradékában részesülők
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2t11-2012’ben nem volta nelepülésm iéöskcváakjáradékában részenölé.

2017.égi felülsizogálat mogállapitátal:
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. Fogyazékos személyek nappző látása

. Közösségi ellátás pszizhiátriai betegekrészére
. Támogató 5zo~ditatás.

E három szolgáltatás igénybevdteiónek lek,tőségéröl a település hzslapján és a kelii ájség 2015.
szeptoz ken szám ábzzi bó ekb InformS dó oloasható.

7.1 Atetepüléten tggyalikostággat élő személyek tőbbjeiiemzői, s$átos problémái

7.1.1 számú táblázat—Na, ‚all ellátásban részmüló faavasékos személyek száma

Nappali ellátásban resütőfogyatékos személyek száma

‚~ őnkmmdnyzatl fenntartási egyházi fenntatásü dvii featniaetásá

intézményben tat&méoybets htézménybeta

~22& 0 [ 0 0
1009 0 0

~ 0

.!!1 0 0 0

.!!3 0 0 0

.!!~ 0 0 0

!2~! 0 0

3f~ O 0 0
2016 0 0

2017 0 0

~ Forrás: TelR,ittH.TS1AR

Nappali eitatásk an részesülő fogyatébkai élE személy vinci,

a) fogyasékkal 615k fogiatkoztatősásak leheléségel, togialkoztaiottsága
közloglalkaztatásl
Helyben 2003-2012 között volt lehetőségük dolgozni egy cégnél.

b) hátrányos megkülmnrbözielés a fagialkoztalá

c)őnáIld életvitelE támogató helyi Intézmények, szolgáltatások, programok
Nincs adaL

lel. védett faglaikoztalás,

7.2 Fegyatékhal élő személyek pénzbeli és természelkeni ellátása, kednezméoyel

Elldtásifcrmók:

‘ íoyyotékossági témomogás: A Pot 22. ő-a oéapjézz biztosítom fagyatékotsági támogatán a súlyosan
fagpolékos személy részére sz esélyenyeslőséget elősegítő, htsrirendazerességyel járó pénzbelé
jattotás. A támogatás célja, koor’ osúPjasaanfogpazékas személy jdrzedelmézálJlsggetlezül . azzyayl
seazgséaael jóaljon hozzá a súlyosan foyyotékos éflapslhdé eredő társadalmi atdzrdnycőc
mérsékléséhez.

SI

‘ lloékontsóyljdaadék: A rakkongsdgi jdradékrdl szóéó 83/198 7. (XII. 27.) MTrendeleténelmébeao oki
a 25. életbe bezjétése el&t teljesen maakaké pzel enné eálg illezye 80 5-m ‚agy azt megkalodó
mértékű eyészsénkár’osadástszeoeedeitésnyayelldtásg baleseti apaaelátást részére nem
óllsyésottok meg, rakkanzsónijdradékrajagosalt.

Közlekedési kedvezmény: A súlyos mmadskoslólmott személyek közlekedési kedeezmésyeir& szótá
202/2011. (bI. 29) Kom, rendelet 6. 5-o értelmében szeezési és átalakltásl tdmoyatásra
lközlekedéai kedvezmény) a súlyos moe góskcrldgozott személy jogosult

‘ Parkoldsll9ozglyázy:Porkgéásii0azoévátyra az aszemély jogosult,
2. oteiközleked&céyessépébensúlyasma akadályozott.
3. oN látási fooyatékaszak; érzelmi foapatékmzak; aatistáook; mazgáoczensi fooyntékosnok

mbtőtűl,
4. akit a yak,k szemét9i láradikőnak bmezetéséről szóló rendelet alapján 2001. jálut ljél

megelőzően vakazok minőnltettek, Vagy akt nat,nak Vagy gyosrgénlátdnalt, mszgásszerei
fagyaléltosasnk. értelmi logyatékosnakvagy attistdsak m hősül

6. Fagyozékas személyek számárab,zzosizolc alap-és szakovlsatt elldtáslfgemák:
Szadális alapsztégálzatásak:é&eztezés, házi sen,’tsé gnyájeás. rsaládseg(zés, jelz&ezdazeres házi
seyltségnyájtás, támszatőazelnáltaráo
Szokasitoit ellátási fa-mák: áyzlást gatdazást nyújtó intézmények, fo0yagékm személyek
ottjzats rekabillzáziás istézmézpek,famynzékas személyekomdszijnázi’ lakásttlzas

7.1.1 szátsó táklázat. Me~eáltoto4t munkaképmségt személyek szodölls ellágázalbaznrénzesülők ozlma

megváttcgoltnsnnkaképeonégl szmnélyek tgéüzségkáensodoqt szensélyekszadilis
év

ellátásaban részsütők száma elljtásalaan részesülők száma
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Szatiális ellátásban részmOlük száma (lő)

A megváltozott mookakéyzssigl stem élyők elI~túsziban részesblik száma csiklsmt, Az
egésztézkárnsodatt szemilyek ‚zociilis ellátásaibzs részesülők száma 2 tő.

2015.évl felslvlzzgálat mogállapltázsi:
2012 óta folyamatosan csökkent a megváltozott munkakéyesnégü személyek elótósziban részesilők száma.
At egészségkásosodoti személyek szotiúlin el:5la~ikan révz~kl~ száma eggyel nőtt.

Mód gsalt ants salts elsejétől a megváltozott maskakéyességő személyek ellátásniról és egyes Ii tények
móóasttásótól szóló 15l5.énő tltC.törnénn (Mmlvi.

2017.évl fnlülelzogálat mogáhlapítágal:

2015-ken csibkentamegváltgantt manbaképességű szetnélyek ellátasaiban részesülők száma. Az
egésasdgkárosodott szzmélynksasciál’s ellátúsaiban részesülők száma egytetsikkert,

7.3 A hiúzszntgálgalásgkhos, kölössént közlekedéshez tnfoemádóhoz is a közösségi élet gyakoelisihsz
való kozzálénés leketőségek akadálymenseslzés

A közszzlgdlzatástks,il nincs akaéúlymontnsllés, a knltnrúli 5 is spmtpeagramtko’sz való htzz)lé,és
lehetősége nagygn gyér, at istaemádis ás bommonikúdós zkadőlymenlesketiség sem megoldatL A
szolgáltató établetek akaéőt’vzz estesitetzsőge egy kelyen mzgaldntt (Takaeikszivetkezetj,

cl monkahelyol, akadálymnntesílelisége

A mankzo,elyek akadálymnstestletlsége bözségünkben gyeeekdpőben láz, csak egy kelyenmegoldott.

dl közösségi közlekedés, jázdák, parkok akadályysmtesltettséoe

Sem megoldatt.

el tngyalékm személyek szám ára eendelkezéteő álló helyi sztlgültatússk (Pl. spedúlis közlekedési
megnldásnk,fosyaiékssolo nappali ienézménye stb.l

Nincs ilyen,

$ pazőie diszkeimisázió lkálránykmnyenzálé lottatászk, szolzáliaiátokl

Nincs adat.

7.4 cönetsneztet& eb: problémák benmnsshása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

keazonositolt proklőmák L fejlesztési leketőségek

Nem teljes az akaóálynn enzesisés kögségőnkbos. Intézmények ősszzieása, lakosság megkérdezé Se,
szökséglel felmérése.

A ielepőlédinkönt a fogyalékkal élő személyek Adzsgns2jtés, tájéhgzúáús számskzál,
kiléiéről és számsskeól nem áll rendelkezésre elég éltiknlyzetőlzől.

lntoemáció.

a)telepö léni ijarknrmdsyznti talajdonban lévő középölotek akadúlymmtasiietlsóge
Teleyslésözköet ozgyan kevés a, öskotmányzali lalajémban levő Isözépi letek akadülymmntesiteltségn,
óvoda zészbes nkadálvs’tentes, de az omosi tenéelő, művelődési kdz, köny,túe, tá5náz, iskola, lom atsarzok
nem. Több pályázat be lest adva akaéály’nontenltésze, do mindigeluzasitották

2515,évi feiitlniztgdlat megáliapititsi:
Az orvtti zendeli, a tonsplom és a ptlgdzmesseri hi,atal akdálymeniesílzltsége megyalésnll, bővebb
intotmádákeeni I a tavattatas közlekedés dm5 IT-ken talólzatiak,

2017.ési fmiülvizvgilst megállspltitsl:

Atomacsazn ek akadálymeetesiseltsége részben megvalósult,

b) kizsmlgállatásoklttz, knlsaeális és syartpeogvamskkoz való kozzúlérés Igketőségzi, tizika1. inlntmááós
és kommanikáciés akadálymeoteshetlség, lakáépölelek, sztitá Itasd épületek akadőlymmtesitgttséee

Elo,ozviykt

nly,t,ziokl

2001 2023 lOll 2010 2012 2013 2014 2011 lntv 21t7

A fegyzlékkal élők helyzete, eséljesymlőnégevizseúlata során zeieyöiésüskön
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Q. Helyi partnerség, lakossági önsterveződdonk, cMl szervezetek dv fcf-proftt szereplők
társadalmi Inleidoségvátialáta

9. A helyi eaélyegyenlősdgi program nyilvánossága

a) a 3—7. pontban szereplő területeket érintő dvii, enyh iszolgálrató dv érdekvédelmi szonrezetek,
önsrenzrződések feltérkópezóse lpt kózreladatot ellátó szervezetek száma kazfelzdalonként bettiatatna,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.l
Az önkormányzat fela danaTnak ellátása során folyamatosan eyötmüködikatelepiilés dvii nzerveteneöanl,
ennek keretében mTndm évben támogatást syú~a részükre. A deil szervezetek aktia tevékenységei
folytatnak, rendeevényeiken, programia~~ot szíresen részt vesz a lakosság. Segítséget nyújtanak aa
önkormányzat által szervezett rendezvények lebortyolitásában is.
Cnilszerveteteink:

o Folgárőrség
o Boldoehiri Gyrtmekekért Alapltvány
o palanrédő ás Szépitő Egyeniálet
. CondtrsM.C
• Jászboldoeházáról Elsa ármazoznak Baráti Társas ága
. Önkéntes Tűzoltó fgyeviilri

Ezüstkor Nytgdtaskleb
. Jászboldoefrázi Sportegyesiilet
. Jászkoldoglnázl Autósport Egyesölgt

Jászföld Hagynmósyfrz& teyesület

Szent VendelTársalat

. Csillagslrág tnelsiear fgyesölzt

2015.dnui felülvizsgálat megállapftőoalt
A Jászboldogkázi Aatóspoet teyesölet 2014’ ken meesoiet,

b) Önkormányzati, nemzetiségi ánkotmányeati, egyházi óv cdii szektor közötti partnerség bemutatása
At önkormányzat egyáittmúköáik a Római Katalikes Egyházzal és a már emtitett deli szervezetekkel,
eemaetisúgi ánkormányzat tots.

önkormányzatok közötti, illetve térségi, ne,ü eti náosetásokkal való eartterség

Tetepülúsünk a Jásztetnkkel társait, nesNjnk: Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal Jjszbgldegkázai
Nrendeltsúg.

dl a nemzetiségi önkormányzatok zélrseportokkat kapcsolatos esétyeeyenlösóei tneékenöséee

N~’ticsnemzetiségiözkormárryzat.

I szervezetek cúlcsnportokkal kapcsolatos esétyegyenlöségi nevékesysége

Pétdáat:
a a röeagélias Egyerölet relics mértékben foikarglja a syugdljasokat lpl. ezészségögyi náiékoziatán,

felaitágositás at életet Az trrgímek szervezet prospektasai alarjáni
a a teldogkázi Gyetmelcekd’t Atzpiteáty at általános Iskelásakan és at óoodásokat is.

j,fgr’rrsflt szmopiőkrészaútnle a keb~i osélyegyenlöségi feladatok ellátásában.
Nincs adat

L A Helyi Eoélyegymznlőoégi Program Intézkodési Terve (HEP IT)

j 2. A HEP IT rdtzietei

A kelyzetelemzés megállapitásairrak összegzése

Következtetések

Célt noport
problémák b eazonositösa fejlesztési lehetőségek meghatározása

rövidmegnevezénsel röyiá gimmet

1.Tá)ókoetatás, kapmalatfelvétel a

E ‘k LMankanélkálisész többm nem mtnkaögyi közpsnttal.
~ regiszválratják magokat 2.Családsegi tövet frtamosl a kopcsolatot,
mél 2.Aa igénybe vekezö ellátásgkrót Isegélyek, lakossági tájékoztató megnzoreezdse,
.néjbes~éIá~ egyéb jtttazásokö ieförmációkiány. segitségnyájiás at ellátások

igénybenézeléhez,

O.Telepöténi demegróliai matandk alapján 1.Gyermoievátlalás és a betetepölés
csökken a gyermekekszáma. ösztönzése, település néyszerásirése

G emvekek 2.A nyári óvodai, iskolai bezárás Ideje alatt 2.Egyötemáködés a eyermeklóléti~ nem megoldotta gynnnnt ekek ahrrnatiy soalgálatta~ örtkéntetek tgborzásaa

felögyeleze. felögyelerhot

tAt idősek számára nehézséget okoz a hát t,lgéeyfeleétel, közmönkások, önkéntesek
- - kI zzervezese az tdesrká,ez.

körül, teeedok ellátása, 2,lgde,yfekndrés, érdeklödésleléténkiiése,
rdosek 2,ld cseh számára at tntmaeteaés .. - ‚ . .

neátézségeljelent. onkenntesekkt:zervezese,kepzm

1. Karcsolatfelaétel,átláskeresá

t.Nehézaeisszatérés a mankába a klub létrehozása, felsersnta
gyermeketváttaló anydktzámára. kapmota’otamsnkasgys

. . központtal.
. 2. Agy es start erthon eva tom mrállsNak állapota romnlkaz, magdvyéezet, szülés 2. SzabadIdős programak

ttáni depznsszid alalozlkat N. szervezése baba-mama kitb,

csopartfogtatkozás.

Foeyazékkal 1. Nem dies aza kadalym rntesö és 1. Intézmények Össze kása, lakosság
élók községönkben. megkérdezése, szükséglet felm éeésr,

l.A nelepliótusken a teenazékkal élő 2, Adargyöjrés, tájékozddásszá mtkról,
személyek kilézérol esszamulndl nem áS .

rendelkezésre niég információ. élethelyzezakjol.

0) a heryzegeremzésben meglratározonz mályegyorláségi problémák kapmán éröntotz nemzetiségi
önkormányzagck, egyéb parmrrek láilami vzgy önkormányzati intézmények, egyházak, cdii szervezetek.
slb.l beemásának eszközei ós eljárásai a helyi esélyeeyenlóségi program elkészítésének folyamatába

A SEP sablgn elkénzltóse, illetve a köeezkeztrtúsek Imonásának a ttekietése közösen.

b) ate) pmit szerinti szervezezek és a lakesságvégrehajl Jssal kapcsolatos észreaételeizek visszamatalásác
szalgálá eszközök bonntlatása.

A telepalés kazlapján ar anyag előrehaladásáról folyamatos lájőkaztatást adonk ós észrmételi
leketóséget biztasittnk. A ftP bármikor bősirherő,

A beanatkozdsok megvalósítöi

eg

Küeelkeztelésbes mrgjelöö Az intézkedésbe breast
Cólcseport beayatkozási bra lel, mint tknoroh ás partnerek

intézkedés dmo, megoceezéne .. kiemelte a felelőst
Romák e tégy akninl Merkaágyi Közpent
és/vagy • Okesabban tökbjárl Ösknrmüsygat
mélyszegény
‘ségbrn érék

O Népesrdjönkl Önkormányzat
Gyermekek • kigyáznak a gyermeke skre önkéntesek

n tendahárköróll Önkorma’nyzac
Idősek • Nagyózülák és at Internet I önkéneesek

. édesanyák »a amankj ban Mtnkaű gyi Központ
Nök • znldsg mama.babal Öskazmönyml

Fagyatékkal0ZerttC alan közlekedés Önknrmdsyzan
élök • Fentosakazadabok

lÖöáképüsk

Olyan településen k’oráearsk élni, zhol a romák eeyznglyatsmerbecsült tagjai lesznek közösségöekatek,
mint most.
Fontos sza’mtnkea, bogy a möloszegénységbee ólók nzodális helyzetén, ammsyire orejéböl teak, sggksen
at önkormányzat
memelt területnek emin k a gyerekek bolöoe, kloeyezsályozalt gyermekkerát, alapvető srükséglezeik
kielégizésér.
yolyamazesan ödafgyeIánk az idősek mentális és szodülis Igényeire,
elengedhetetlennek tartjtk a tök esetén a gyrrmeözeállalás rámoeanásár.
Kölanös figyelmet leeditenk O fagyatékkal élők helytendre, kiztösizani kíeánjak számtkra spedá is igényei
kielégítését.

tntézkedési nrrteizbbee edob helyen at ötkéttezekkel kspcsatatns aübbl tegszabölera tóm aszkodank:
A 2012, szrptember t4ée ltatölyba lép 6 nemzett közneöelésröl szöló 2011. övi CXC, ‚&eétyeetdelh&ik
érettségi bbotyitvány kiadösánzit feltételeirót. Errodezkerés tartalmazza az ötven óra közösségi
szolgálat (a k&nyelvben gyakran önkénees mtnkaköet hlvatkegnak rö) olöégzésénrk kötelezeNnégét In,

2015.óvi felülvizsgálat megdliapttáaat:
Telepölésönk a középiskolánar áll soerzádérbrs, A öjkok kölönbözá Irrölebeken töltötték cl az SO óra
közönségl szolgálatot lóeada, önkmmár yeas, stran dl.

2017.éel fol’tiiaizngálzt metóllapgtónaf:

20z7’bm zöbbrk köabtt at énadaban és astrandrábn,bat segítettek az SO óra közösség’ szslgálatzn
relies ItO diákok

Azintét kedösi területek részletei kifejtéoe
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Intézkedés címe: tégy aktív!

Feltártpr:blénsa Nem mind en man kanélkáli recinztráltatja magát

~‘ Minden munkanélküli regisoteálta gsa macit.Ta anna - a: cólcsoport beazonositása, fekneesése
megfogaimaeas ~ kapcsolatfeleételaMaskaágyi erendeltségget, tájékoztatás areginotrádó
rom ozep- es mikéntjéról, fontosságáról
hossaatáva H: regisztráitkénet részt vehet a közesunkapeogeamban, azutánuk járó
dóegységekre kedneemények miatt a mankaadék sebesen alkalmazzák Őket

bortásban
Tevékenységek

taeealmagpoenttkba FeTmérén,tájélveztatás,kapcsaladelvétez, aregi netrádómegvalónltása.

Resttneaokes önkomsónvaac
i en ötös

Parunerek Markaügyi Kirendeltség

Határ:délk) pmttokba 2017
naed”e

treám éntyesn égi
mutatók ós a teak
dtkumestáttsága, . -

fará H: lista a nem ecgisztialta ksaámardt
‘ á k’’ t: dnkumentáció aregisztrá lit meglöeténtéeól

~ H: Őt átkezesés eeeisttrótt markatélkülileért
Ca lam it L
fgnintaethatósága
Kackázatak
étcsökkmtésük altlmotieóliság,

örökséget hamát és tárgyi eszküeök
eroforrasek

2015.6v) felűlvlzegálnt megállap)cáun!t
A célcogpert beazzeesttása megtörtént, a középráoö terv m egvatósbtása folyamatban van.
2017.óaí felgtlntirnodlat mególlnpítésai:

2017-hm 37 ló a nyilvántartott álláskeresők száma, ami ielestos csökkenést jelent at etóz Ő évekhez képest,
tnnek oka, hogy vistra kenültek a munka világába. A kötfegtalkeztatottak létszámának csökkenésében is
lő eszik, hngy több ember tudott ethelyockedni at elsődleges manka mópiacov.
1017-bar megnzéet probléma lenni a 2013-han bearevionltott Intézkedés (nem minden math anélkü Ii
reglsztráltatja magát). tteneénzó atem regi nztrátt manbatdlkiltlek száma,
Pa eTmegeatásaltte& tdrtethetl.

Ittézkedés címe: Népesedjünk!

Feltárt probléma
kiledaló értdkekkelj Telepulest demagraftat mutatok alapjat csoluket a gyermekek száma

tétek’
Általáras Gyermekléttzóm növelése, beteleejlós.
megagamdeas CS ~j Iehrtóségektellérképezése, lakáshelyzet felmérése
rout Ozep. ~5 K: támegatósnkh no saü kségm erófeeránatv felkatatása, pályáeattgyetés

idéeapsdgebre H: bórlnkónóllemánynöeelése,piiyázat beadása
bontátban
Tevékenységek

tartalmaipuntokba Fejtérteés cads, felmérés, eeófeeeás felkutatása, pályáaatfigyelés

nénotvevók és ‚

fetelós Önlearmanyza

Partnerek Helyi vállalkezásek

Határiéé(kl pontokba 2017
nzedrae

Ereám éeeességi
malatákésarnak
dekumeetöltsága, H: lakásálleezásy fetméréséeól dokamentő ciölc, saját jegyzetek
[errása K: támegatőnt igényb eveeé k létszámától dokumentáció, hirdetés a Inoelapnn a
(rövid, középén beköbrüaés lelseténégeirál
Ir osnzóeáaonj, H: páljáautbeadás, gyor rkjétsaám és lakóvépesség növelése,

fenannartlnatósága
cecivázarek
és a,jmt&ük Ferráshiány, pályázatelunasitás — alternatív erőferrásole nelkatatána

Szükséges möfaeránek Humán, tárgyi és pénaügyi ferrások

2015.6v) fo(ű(v)oegálnt megáttap(táual:
Az önknzmösyzat rendeletet honed az enutonterentét önkormányzati fömoganösáaöf: 1~2014)ll, OS.),
metyeekcétja, bogy at ózkormányzat elésea ltneatelepölénm lakók dv at itt tetetepedni saándékoedk
lakáshaz jatását és gyennekeátlalását.
A námoaatáu fetennái: 1. kamutmcstrs kölcsöra 2. eéusza nem cér/tendó rómsyaréu:
‘Aj önknemányzat vjtuza nem ténbtendó támogatást nyljthat anon igénötök részére, akik at igénytés
benyljtásakne I Vagy több 10 damn alal gyeraneket neveltek és atelepötésánbön kívánnak lakókázat
építeni illetveáj vagy hasarált lakélsázatvátáralni.
-Azok is pályázhatnak, akik ne tgénplés beninijnásabor még gyezmekeetmek, de írásbanegyvagytöbb
gyermeket vállalnak
2004-bar 7, 2015-ben 5 csalad vette igénybe ezekezaná mogatási fermákat, A meava.jatzbnldnghaza.ho
meketdaloemegrekin elnetéarendetet.
Tetepiilésönkün ri ekedenc a belelepülni kkaánó kazal csoudek albérlet ieántl igénye in,
A Népetedjünbl IT megvatöseltnntn noktnthceő, aslheretségbol ős a trötonság Igényéből adódóan a
kitéeését rendeljük ct

ik Az Igénybevehe tó ellátánzívöl (segélyek, egyébjaneatások( inlnrmáci áhiány

Cétnk .

Általános Tááékozrar án aoellátásokvót.
megeogalmazás és 0: tájékoztat áu az igénybe ygketó szolgáltatánakrál, személyes interják:
rövid-, közép-és igénynk,szoksénletekfelmérése
hotuzánávó K: felymni az üeakormányzattal éj a enatádtegle övet a kapcsolatot
iáíegységekre H: több ellátásban réseesi’lnek a ra’szoen lót
bortátban
Tevékenységek

eaztalma)punlokba kapcsotanfelvétet a célcsnporttat, tájékoztatás, tanácsadán

ténzevevók ék .. .

felelŐs onkonmanyaat

Partnerek Családsegítő szolgálat

Haeárjdólkl pontokba 2017

Eredményetségi
mutttdk ős annak
dokumentáltsága, R:saórólap, feljegyzések, interják dokumen~mal
forrusa ~‚ K: családsegitá dntutmentáciöi
troudpés H: a megkapotesegétyek, ántnatánnk köv nnatai

valami at
~rthatósáa
Kecínácatok
és csökkmeésjk tnfoymációhiány’ nájékaatatás
eszközei

Szákségeneeóforzások Pénzágyi, humán ét tárgyi

2015.6v! fn)’tilaiangé)at mególlnpltdsa):
Pa intézkedés megvalósítása m aa’nkrz dódött öl,

2017.évt felülnlegaálpt megállaoitdonl:

A település kontapján lOIn óta a tetültések/Nyomtatváspok/Szodális ügyek oldalon külövféle juttatások
igésykeaételéhezsáikségrs doknmentumek találhatók. A eyneseanánban, kitöltónben és egyéb
tájéknztatásbansegitségetnyójzanak aa ünkermánynat dolgozóI.
Az IT megnaatömtnnak tdelntketó.

2017.éni felülm)angálat megá)Iapltátal:

Az otthontteretneés ünkeemánysott nómogatásárót 1/1t14(l!. es.) szóló rendelet tevábbra is él. A fiatal
családot betetepö léte ős a gyermelyvállalási kedv egyaránt nátt.
Os lTenegsalósnkneáa tekInthető.

Intézkedés címe: Okosabban tübbáárl

en 7°
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Intézkedés elme: Vlgyizndn a gyermekünkre

Feltárt probléma Anyáronaz óvoda ős iskola bezár ás ideje alatt non megoldast a gyermokek
(kindaló értékekkel) alternatív felügyelete.

célok -

Általános Anyáristáneralatt Is legyen gyeranek[előgyelrl nyári táborozás keretében a
megfogalmazás és soar don.
röoid-, közép- ős 3: stúkségletek felmérése, ónkóstesek naborzésa, kelyoainfelar,érés
hosttvitávü K: helyszín kiválasztása, tzerződésekmegir elsa, programok megszervezése
idángynégokro H: rendszeressé tétel
b nntánban
Tevékenysétek

‘~7~Z~~0kk. Knpesolatteta&el a zétcsoporttal, szeezódések m egirása, pregramszereezés

tésztvenők ér önkormányzat
felelas

Paysserek Önkormányzat, Önkértesek,iokolnkenelna, strand,helyi vállalkozók

Hotárídőjkl pontokba 2017
szedve

tredményességi
malatókéstnynlt
dektmentálstaga, 3: saját eeljosyzésnk, tervek, dokementációk

rr „• K: sterződősok
oakzeér H: ekédbefizetési bizanylat, felajánlásak dokommtáoiói

fmttárlhatósága
Knckézatok
ős csökkentésült Alalmstöállsóg-lttyir ádó
eszítözel

Szükséges eeőíoerésok Hzmán, tárgyi és pénzügyi eszközök

2015.ővI folülvittgálat megállapításai:
Az óvoda a 4 hét takanitási szünet kivételével nyáron Is fogadta a gyermekeket.
Az iskolás gyerekek részére 2015. (Ilios 6—24.-ig 10 hősI ntpltüzis tákorottatás folt taslrar don, Májusban
igényfelmolzést végeztünk az isknlákan, a szülők visszajelezt ék, tntgy melyik héten szeretnék gyermeküket
keiralni.
Programok: Úszás, vizes játékuk. szárnkákará, kézmüaeskedés, torna, homoketci, r(ylakdá, társasjáték
A gyermekek már jelezték, hogy jövőre is ~besete észtvene ének a napközis tákttban.
A VIgyáznak a gyonmnktnkre IT megvatósütnak tekinthető, a nikermségbti ős a lahossbg Igényékől
adódó~o üz ájoakitázéséo rendeiltk cL

2017-évi felűlieitsgálat megállapításai:

A napközis strán dtábov időn nyáron harmadik al,alonnmal lett megtartva (4 héten án), melynek
megtartásábun kötfoglalkoztatottak ős 50 óra közösségi szolgálatot teljesítő diákok is részt vettek.
Az IT megvalósoltnek tekInthető.

2017.éei felülviztgálat megóilápitánzi:

A 2015-ben klak ma is aktoálisak.
N lTinegvalésokndn tdoinohená.
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Intézkedés elme: tend o ház későI

Feltáetprohlérya Az idősek számára nehézséget okoz a hát körüli neendők ellátása.

~ Az idősek megsegítéáe, vegyük te vállokzól a kdz körő i teendők elvégzénétana kőzmonkásokznak fotyámáton munkát biztosít
megfogalmazás do t: szőkséglelfelnsérés, önkormányzattal gelvennj a kayzsolatgt, önkéntesek

h P’ ntbgzlása
d’ k C: kelyszini szemlék, igénytelmérés, szerződések megkása
~~ H:resdszeenssététel
Tevékenységek

oartalmaipzntokha FeIm érés, kayosolazfeluélel, kel ysniel szenslézés, szeeződésivás
ste doe

Bésznvmőkés -- -

felelős onkonmzyyzan

Patstgrek Xöortoykások, önkéntesek

Határidőlkl pontokba 2017
szgdoe

Eredm dnsyosséei
mütatókésannak
dokzmeotállsága, .‚ - -

forrása t:intgnjah, felmérések dokümentuc,ál
I id k’ ‘ K: anénpleoes monkayégzétről fotóov,ozep H: elégedettségrál megírt levelek, visszajzlzisek

ferotarlkanásága
Kockázatok
ős csökkenlésük Bizalmztlannág’-táytkozoatás, ősszeismerkeéén
eszközei

Szükségen erőforrások Humán, tárgyi éopénzőgyi

2015.évi felülzizopálat megállapltátaI:
Telgpőlésünkón kőteselalkozlatán koretén belül 2315. április 15.’aagonztos 31. között 3 fő végzett az
idüseknél házisegitnégnydjlánt, amely lygyeaesvolt,
Ezz lolsotőség megszo’nt,nn’vel Jánzbnldegháza is tártalnajászsági Szociális Alaeszolgáható Könpeethnz
2015- augosztos 3-án. Igényfelmérés alnyján legészségi és családi állapot) vehotő igénybe a sznlgőltanás,
melynektérkdsj álla 4~0 FI/ára.
Végeezl tevékenységek, metre ken szintén 3 fő lát cl:

•sz zciális élkeztetés

házi segltségeyéjtás: (27 tő részérel gydgyozzrkiváltás, vérnyennásménés, oreossal ős családdal való
kapcsolattartás, bmiásávlás, vusalán, takurilás, ház körül teendők, lelkisegkségnyéjnás,

A Bend a ház körül Ir megvatósultnati tekitthető, as)kgrenséghől ős a takonság igényébát adődéan az
álna kházősőe rendel)üh ci,
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Intézkedős elme: Nagyszülők és

Fekárt probléma ‚ . . . .

(kiedató értékekkell Idosek sz amára az int ernezezes nehenséget dent

célok-
Általános - Az Idősek tanszlják meg felhasználáiszi nlen a számöógépen kezelni,
megfogalmazás 05 f: igénp[elm&és, őrdeklődésfelélőnkkése
ronid-, kozép- en K: önkéntesek khzn zveaése, képzés megszzrvezőoe

időegységekne H: heti 2 akalzaymul képzés megtartása az e-pontban
bontásban
Tgyékeyységek
labeavatkotás lgónryfelméeés, tájékaztalá 5, kaynsnlasfelaétel, ismerkedés ág ánkéntosekkel és a
tartalma) psntokba számkágéppel
szedne

tésztvevőkés
felelőn onkovmátyzat

parnyetek Önkormányzat és öekéntesek

Hulárjdálkl pontokba 2017

tngdményességi
ot tátd k ős a nyak
dakumenláltsa’ga, S: kiterják, szóróluptk
orzaoa ~ szelzőéősnk dzksryor,táojáj

~es H:meglanniják használni a számöágéyzn, megismerik an ietgesetezés világán
valamint
~vIkatősáá
Kockázatok
óscsö kkennénők Alslrryot’esállnág ‘ isspiálás
eszközei

Szükséges erőforrások i Homán ős tárgyi

2016-évi felülvIzsgálat megáliapházal:
A Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár gSzn-eslagjaként a áánzkoldogházi Könyvsör InFormációs ős Közösségi
Hely 7015- steetoyker 14-15 között seámitógdy használó tanfnlyzmoo szgevezett to fő részvételével. A
program Klán támogatással valósult meg. agyI-kan do’sek vessek rénzt rajta. A szervező Pappné Tzrémi
Henrietta kónwtárasyolt.
A Nagynzülük őn az Internet IT nsegvatósutOnak teh’nthető, aslkgegsségbül éo a lálnonság lgőnyébfl
adódózn ül őlra küüzését rendelük cl,
2017.őst ftlülvlzenáiat meaáliaoltdsoi:

2015 étá nem volt újabb számítógépes Ian enlyamaneleyöléser,mon nem vall ilyen jzllngá pályázat.
Az lTngm nalösolt meg.
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Intézkedés ismes ~desanyák újoaamankában

Feltárt probléma . .

(kiinduló értékekhell Nehéz a sszaszaoeresaman kaba a gyermeket vallalo asyak számára.

Célok’
Általános Zavartalanabb visszatérés amuska világába.
megfogaimatas es ~ kbp~latfvieésrl a eálcsoporttal, munkaügyi kirurtdrltséggez
rout ozep- es Ig: álláskereső klub létrehozása

isőegységekre H: sikeres elhelyezkedős amurkavilágában, akár részmunkaidőben is
bonnáskon
Tesékenuségek

tortalma(pgntokka Kopmolaiszlvétel,klsb létrehozása, szervezése
nedve

Részlvmők & . .

felelős onkeemonyzat

Farmerek Mavkaügyi kirendelt, ág

Haláridé)lu) pontokba 1017
nedve

Er rém éoyosségi
matatókésannok

t~:~00hisee 0: inteeják, amunkaügyi kirendeltség dokumennáddi

K: álláskereső klub adatai

amézaepes H:vi,szalgazoláookazelhelyezlee dás tésyéról

fenntartkatósága
Ko cká oalolu
ésesökkeolésük Alulmotviáltság, informááóhiásp- inspiráóé

zoökségesrráforrások Humán éstárgei eszközök

2015. évi felülvizucótat mogóllapítánai:
Beszéltünk a nddánőnel, aki nseeadta a rőállásó onyekák névsorát, emellett összeovűjtötlük a tartósan
meokanétköll kisgyermekes anyákat
Megkerestük a köngynárosn, aki a baba,marnra klub szervezője (meet a Boldog babamama IT rélcsoporlja
részben azonos az ádesanyák Újra a munkóbon IT.nelj, aki felnetneaka pgsolanot a Magyar Államkincslór
egyik munkalársánal ás 200$. oktöber S.d noenald dtámneazüni rllánánoksól volt egy tájékoalalásaaadott
célrsnpnrtnok.
lives jellegű lájékortanás, negltségny,ijlás a jövőben is tesz
Az Édenaspáb úlraa’naokdbaa, IT megnalósnltnoia trhtnthele1 a nukerennégből do a lakosság lgéuyéből
ad&dönn at éjrn klngzösét reode(llk cl.

2017,évi frlijlvizogdlat megállapitánai:

2017 oyaeán a rédóeő saülésfelkésaitő laoámadáoon belül lájékoraalást adott at igénybe ugkelő
Családlámogatási ollátjoohzól. Az lTone5ualóaalnoakteklntkeeő.

71’

lnléakedés isme: Botdog baba-mama

Feltárt probléma A eyes alatt otthon leső nü mentális állapota romelsan, magánrárzez, szülés utáni
Ikiinázló éetékekkell depresszIó alakulhat ki.

Célok.
Általános Gres/ored alant is boldog, klegyensó Ir020tl anyakák legyenek.
meyfogaimuzan ás R: SzabadIdős programok szervezése
eos,d-, kozép’ ás K: baba,maroa kIeb létrehozása

időegyséoekeo H:mmtálhlgléoés csopnenfoglllkszás keti reerésaereaséogzl
bostásbas
Tevékeeys ágak
(a beavatkozás Kutatás, kéedüivezés, program. ás kInk nzervezés, felvenni a kapcnnlalot a
lartalmal ponlnkbn mentálhlgidrzós szakembgrrel

Résztvevők ás .. ‚
‚ onkormanyzat

feleloo

parh,eeek Mentálhigiénés szakos,ber

Hotáridőjkl pontokba 2017

fredményessdgi
manalók ás anoak
dokumentált~~a, E: kédőivek
forrása . K: a baba-mama blab adatai
lromd,kozépes H: ammtü lhöiánés „‚poztroglalkozás dokames,oamai

valamint
rennlaetkatósága
Koch üzanok
éncsökkeritésük Ala!mol’reálznág- Inapirádá
eszközei

Szükséges erőforrások Humán, tárgyi ás péntögyl erüfoeráaak

2015.évl felűlvlzugülat megállapltáoai:
Fgleettü kakapcsolatol a védészőrel, elkéetük a 3 éven alali kisgyermekek asvakájásak nészsarát ás ismét
Plakátot kénzitetlüek, kiplakátallak a ha~’aiooé~éno~ben és lelraktzk a község hotlapjára.
Az első hab~mama blakea 2014. 04. ot-én kerülI sor a könya-türkan, meleco 2ő (6 colt részL Kütetlen
beszélgetés, tapasatalatcumo oajlall az anya hák között, a kicsik pedig jálntlsattak, mesekünbazeket
lopozhattak. A helyi védőnőt bíznak meg vendégnek.
A babamam a klub readsaeeesaé váb, ereekitő — rzpperzlü oéven zajlik a köo’szlár kereteit belül, misdig
vagyok meghívott vendégek
A program Cokormányzani ás eSZE támogatással zajlik.
A Boldog baba-guam a IT megvalósaknab tekbtohetá, a nikrgmsdgböl és a lakosság igényéb&l adódüan at
Újra khőzéoét readetjuk cl.
2017,évl felűlzlongálos megállupltátai:

A bako.moma klub továbbra is mőködib zoeghieglt vendégek eéozeélelésrl. Az IT osegvolünolttak
tekiotkető,
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tntézkedés clme Zaoea’talao közlekedés

Feltárt probléma .

lhliyduló áztákekkell Nem tel105 as ahaáályrnnnles:les hazséguskben.

Célok’
Áltatásos ‚ . Teljes akaddlymestes közlekedés kizlakkása közságüykken.
meefogaimazas ~s E: terepbejárás, lakmság megkérdezése, at htézmésyzk össteirása

~ K: pályátatfigyelös, helyt erőforrások felmérése, terszrajokészilés, dull összefogás

időegységekre H: pályázatirás, kizaitelez őarlfelaenolabapcsolasut
kosOáobas
Tm éhen os égök

tarsakotai pontokba Held erők felkutatása, ketatds, tezurzés, kérdőlaezás, pjlyázatirás, megsalásitüs

Résztvevők ás bskmmányzat
Irlelos

Parstorek Füéváaathliró cég, civil szervezetek, kivitelező

Haláridőlkl poetobbo 2017
‚zeére

Breéméoyességl
mutatók ás a no ak
dokamesláltsága, E: kárdöle, emlékeztető feljegyzés

~ K: tervrajz. féoybépes dohameutam
kg,szltáyotl, H: pályázat, szerződés a hirilrlezővzl
valamir
f~lhatósáa
gocházatok
éucsöbkmtásük ‘rársadalroslközösy— lakossági fórum
eszközei

Szükséges erőforrások Homán, tárgyi ás pénzügyi

2015.évl fglülvlragálot megdllupitátul:
Terepbejárás sorás u~sszeírtak ás lelotóztuk a bözlutézon ásrek akaéálynottlesizésések állapotós. A zsizszátt
11 köaiszéoyésykül 2013—ban 4 raIl akaéálomerztesitett. 2o14’kes 3 ko~~zépjIrt okadálymeotesitettsége
valásull meg:
. a helyi ötko’anázyzsz ösrzáből épílette meg az akadálymennes bejáratot a moogüsborlázozottah számára
2014. ápzilisakart
— at Új Széo5trsyi Terv ának Alföldi Operatic Pzogram (ÉAOP.4. L2/A.12’2O13. 00071 pályázatán beljl
valósult meg az eye’uzsépkáz feidjílása, mely an akadálymenlesketlnéget zs magába feglalta
.ao Eurépai Mezőgazdasági Vidébfejrazlési Alapból a lalumrzzljtánra ás -fejlesztésre tRADER Hrlyi
Ahdócsgportok közroyűbödásével igénybe yekerő támogatáoak keretén kelül nyert támogatást a
őéozbglgfgpkézz Ilémai Kugolihua O’rmplom a felsljltáva, mely az akadálotoz gnteIke~sögel is magába foglalta,
2014. auguszta sábon ml tat őrt epölpes átadás,
A Zazasoatan kuzlrkgdás IT részben megsolósallnab tézlothető, áslhergoségktt ás a lakosság iőényébót
adódóan as ~rakkgz~séRecode~ökeL

2017énzj felolzizogólat mególlophdoat:

At amater no részben akadálymrntesitett lent Az IT megsatösallnah tekluthggő.

lotézhoá ás rime’. Fontaaak ax adatok

Fehárt probléma A telepflldsánbőo a fogyatékkal ól őstomélyek hilétérőr e’sszámakrdl nmnt áll
(kilodulá értékekkel) re’zdelkezésre elég informádá.

Célok
Általátos ~ At üekormányzatvak agy go uyilrántartáua a fogyalékkal élőktől.

oöv~d,isöté ~ E: adotgyájtés,tájéhozádás számaloél
hoaszitá ‚ p- K: lájékozódás élrzhelyoetökről, fugyatéhosságahzól, egyéb betegségükről
idüegységrkre H: a mrilváooartás kialakilása
bonláskan
Tevókesnségrh
Ia beavatkozás --.

tartalma) pontokka Katatás, totoriak, aéazg’vsites, nyzlvantarlas letnekozaoa
uzedve

Eéntrerdlzés .

felelős onhormasrzal

Farmerek Önkormányzat, okést~ek

)latáridőlki pontokba 2017
szedve

Er e dzn érty es’ égi
mutat ék ás a nnah
dokomestáltsáoa, . . ‚ -

forrása 0: kerdozvek, emlékezzetn feljegyzések
rövid közé ás K: nessoe arelcszpgrtrol, felzegyzás ketegségötkeol~ H: at óohurmásyzatsab minden fogyalékkal élő adata

kooszotárszl,

feonlarthaaóságo
Koch ázatek
ás osökhmtésük Informáciéklány ‘— lakossági fáram
eszközei ‚

Szükséges möforeások nönmán ás tárgyi eszközök

2015.éni folőlsáizogáloR mogállapífénal:
Kérdőivet készítettünk, melgen felsoroltuk a fogyatékosság liyasail ésatartás betegoágrken is,
horcsoportohra lebontva. A lakosság kikdrdezá,estása következő adaztkat kaptak:
22u fő küzd elran betegséggel, mozi következtében csorbüyrat a’. gsályggygnláséghrzvaló joguk, ez
lab nssdg 14,77 %-át jelenti, mclv sagysá grerdi leg megfelel az orsta Eosátlagu ak (kb 1011).
A batotás után kaptunk egy képet a lakók ggészségi állapotáról ás a oélmnport nagyságáról, a fgkrnérés
2)14. mo’rrianbon készült anonim móden, mmtahgnbréno dalok személyiségi jogokat o&neeánek
A Ponloogk at odaloh IT mggvalósattuak tekinthető.

~17.ávi fpfölsizoeálaf mpedllapifdoal:

In
Az IT megvatősokuak Enkiothetá.

öl
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3. Mugvalózltdt I

A megvalósíláy előkénaitése

Onksrmányzatarnkaa általa fonrttartatt intézmények vezetői Számára feladattal adja én ellerő r2I~ a
telgpülés,nma’ködő nem tkonznánjaaati fennlorzásá Intézménydu vezetőit pedig poruterl viszony
során kér’ hogy a Helyi Esélyogyenlőségi Programot aatdtltndk meg, Illetve támogassák

Önkovmányzatank azt is kéri intérmérsyeilöl én partnereinél logy vizsgálják meg. éva program
eilogadását követően biztosilsáit, hagy at intézrovérnyük működését érintő, ésazesélvegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közvzo~dIzatásokat meghatározó stratégiai dekamenzumokba dv
iránitimutatásokba épöljenek be és érvényesüljenek at egyenlő bönázaaédra dv esélyegyenlőségre
vononliozé azon kütelrzettnéagk, melyek or öektemányzat Helyi zsélyegyezlőségi P~egram~ában
rénnleteslelróst a kerülnek.

özkgemán ytataah eiaárja, hagy intézményei a Helyi Esélyegyealűségi Pro gram Innézkedési Tervéhen
szereplő aáltalázokrdl, at őket érintő kankrét feladalekrót Intézményi szintű akgiérerveket dv évente
cselekedni ütemterveket készltseoek,

Oakormányzaturk a HEP kidoksazónára óv magvalósitására, továbbá értékelésére, elienőzzésér, én at
ettek smá n nyert informágiék vinszagsatelásdra, nalaminl a pregramha történő btépitésének
garaatálására Helyi Esétyegyrrztdségi Progrom~t Felelős Féramat hoz lénye dv működtet.

A [enni ekkel hleónjtk biztzrltazi, hogy at HEP IT-km vőlialt feladatok települósürkör maradéktalanal
mzzvaldsalianak.

A megvalósilüs folyamata

A Helyi Esélyegyetlűségi Prugramban foglallok végrehajzánának elenérnéve érdekében HtP Fdzzmot
hzzaaklézre.

A HEP Fdrum feladatai:
- az HEy IT meg’aalö,vlázának Iigyelumznal kisérése, a kötelezetts~zrk neljrsitéséanrk nyomon
köectéso, dokumuytáláva, év mitéezgkröl a település képviselő-tenzö Ieténrkrcezévzcogn
tájékoztatása,
-anoak figyelemmrl kkörése, bogy a megelűnő idöszabb an négy rbajtgnl ivtézkedérekelőnrglnetlék-e
a kitűzött célok menvalósolásál, dv az ezen tap asrtnlar oh olnyján eset leges éj bcaoa nkozávak
mezbalázozáta
. a HtP zr-ben tefektrnenl célok meavalénalőzához szükséze, beavatkozások érzmkétni felülyiaszá lola,
a HEP Irakraolizjtása,
-an esetleges náltonánok beépizésr a HEP The, a médonitott HEP IT ulőkészitése képanselő-lesltleni

_az esélyegyetlösézgel üsszefaugő problémák megvitatása
_a HEP IT ésaz elért eredmények nyilyávasnág elé zárása, kommor ikálása

Ar esélyegyenlánég fölmnzbat Iéyő célcnoptezjaihoz és/vagy kitereli problü’r atrröletekre a terület
aklorainak részvétrlénzel temat kun mankarsoptotokan alakitonk or adott területen kitőzött célok
megvaldsizána érdekében. A mtnkacsapartok vezttői egybmn tagjai at tsélyrgyrvldségl Fórumnak iv,
a monkameportok rendnzmesoy lminímtm éveetel beszámoltak monhábabzdt or tnélorgymlőnézi
Póz am számára. Amuykacstpontok éves markaterazrel rendrlbenvoek.

Bamdk/rséty.
nzegénynégben

élők onöty
egyea~négév&

fuglalkozd

Pogyatékktl élfln Időnek godly
enélé- egyevntőségévtt

egyetlőnégénul Eogtahoző

m~re ps munkacsoport

Hők e fly- oyerukuk esély.
egyrttőségdvgt egyentósfgfsel

foglalkozó foglolhazó
munkacsoport munkacsoport

A HEP Fétnam mőködéve;

A Fétom legalább érette, de srübsés etvté vennél gyabrab banö Iduraik
A Férom működését megfelelően dokumentd Ija, öl őseiről jegyzőkönya készül
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A Fórum javaslatot tesz az HIP IT megvalóseldsárél kószílett keszámotó elfogadására, Vagy
átdolgoetalősőra, valamin’ szükség szerinti mddasindtdra.
A HE? Fö urn egy-egy beavatbezasi lerületvégrehnjt ősdra felelőst jelölhet ki tagial közül, illalve újabb
munkaceperlokat hozhat létre.

Monitorirgésvisszacsatalás

A Helyi Enélyegyeetlőnégi Program meg-az lógylánát, végrehajtását a HEP Fórum ellerőrai, és jaaaslater
kénzit a HIP szükség snerioti aktoatiaál úsóra az egyes beaaalkazáui területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvdrossóg

A program evugadősdn megelőnőev, a vélemérryoyilvávilás luhelőségének biztosítása érdekében
nyí’aávos fénynyel hlyatk össze.

A véleméyylormáláa lehetőségét biatesilla az Helyi Esélzaegyenlőségl Program ty~i~~vts~gra
hozatala is, Valamint a avegvalésitás feliaamaaál kuordindló HE? Fó~rn eTnő ölósénvek m üvarnara bbi

A nyifadtassdg folyamatos biztonitósára legalőbb éveote tőjékoatatjak a pro gram megvalőnltő sőban
etc~rteredm~ye~öl~ a moetiterlvg or edmétyeiről a telepalév dütléuhuzóit, tiszaségviselőit, ar
ittéanséryebrt dv ar együnsavőködő szakma I di tócsa dalmi paroverek képeitelőit

A HIP Fóram által négnett éves mooltaging vizsgálatok eredmévryeit nyilvánosságra horguk a
szernélpos adatok védelm évek blztunitősa mellett, A nyilaárasság biztasitasára an önbarmányaat
hvniayja, a bukni média áll rendelkezésre. Ag eredményekre fellsivjak a figyelmet ar ötkormőtyaa t ős
innézményeinek különböző rendezvényein, beépiljöTa kiadvdtyaövkba, a nalerancia, a befogadás, a
hátráyyas heüvaetűek támagalásának futtostőgát igyekszünk megéelelnl a lakossággal, a tőmegató
szakmaiéstórsadalavvl környezet kialakítása érdekébett.

Köteleeeliséyek ón felelősség

vTőmogatnia kell, vagy an öttkormdtyaat. Illetve intézmévyeinek Vezetői miaden pattan
megkapják a szükséges felkésnitést és segltnéget a HIP végrthajtdsáhog,

o Kötelessége ae egyenlő bőrásméd elvét sértő esetebbea meg uetti e a szakségav
lépésekel, vizsgálalal kezdertétyegni, és a inusérlés köeetkena ényelar ek
elk ár is ősáról itté nkeda

A HEP Fóram vezetőjének feladata dv felelőssége:
‘ a HIP gr megvalésltősőtak kaaedinőlása a HIP IT-ben érintenI felek teaéketységének

össz cit an gelása, It It ra ő tő taf,
‘aHlFlTeégrehajrősdtak nyamae körözése,
‘aretélyegyenlőnég sérülésére vava tkazó esetleges panasztk kid etgáldsa at öekeemőnynae

fglelőséael közöset
‘ a HIP Fórum összehivása dv mőköételéne,

A települős Vezetése, ar ötkaamőnyzal lisetségviselői és a települési iylézmótyek eezetői
‘ lelelősek anérl, hagy ismerjék ar egyenlő bágőnvnődra dv esélpegyetlőségreanvatkaaó jagi

előiráttkal, bielesilsák a diseknimirádómevtev Intézményi nzalgállaldsnkat, a bcfagadó dv
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hagy az esélyegyenlőség cl kapasalalas
ismereteiket bővitő kéyzésrt, egyéb plagramae rénzl vegyetek

‘ Felelősségők sgaőbbd, hagy Itmeriék a HIP IT-ben faglallakal és köeremgködjenek atnak
megvaiónitáaőban.

. Az nyéipegyanlőség sérülés eeseldt hivalalasat jrlegeék art a HIP IT kijelölt irányilóinak,
‘ Az önkormányzati Ittézanónyek Vezetői iniézmétyi akriétervben gavdeskndjanakaz

Esólyegyeela’ségi Programbat ftglaltaknak az i nlézen&iyőkbgn történő maradéktalan
émónyesölésérőL

Mindene aa öeklemátyzatlal és annak intézmény ebet ngerződéses viszaayban dad, nzómakra
szeleáltatást nyújtó fél felelőssége, hegy megismerie a HIP fltt, magára vézye kölelezőként köresle
azt’ és megieleijet ae elrárásainak, amelyre emankazó passzantajövüben bele kell feglalni a
szerződésbe. azükségrs aovdhbő, hagy a jegszabály által előírt feladat’rnegasrtds, egy anonőködéni
külelezetnség alapj őnalelepüléni öekarmáayaatta I kapcsolatban dud szereplők inmeejók a HEP.ol,
annak megvalötltősában a kniv sz~~er edilaliarak, ILd. pl. a kiünerelési intézmények felotartósa dv
müködletésaf

fa’aényesülén, módonitán

Azesélyegyealdséggel önsreiüggg feladatekdet az alábbi saennélyek/mapaatak felelősek:

A Helyi Enélyegyeslőségi Pro uram yégeeóvaitdlőérl az önkgyaaón yaatrésaéwől and.:
‘ An ő feladata ésfelelőstége a HI P Fóram lélrejöttének laereerése, mőköddvétek saknldald

tániggatána, gr öekarmőayras dna HIP Fóram közötti kapcsolat bialtsilása.
‘ yalyamataaan együtlmőkadik a H~ Pómm vezelőjdvel.
‘ Felelősségi körébe tarlaaó, aa alábbiakban feistrall Imékenytégeit a HIP Fétnam eagy aveak

azalamrlymaekacsaparnjának benanősával óstómagalősáaal végzi. Igy
a PeteI azéet, hagy a település minden lakója és an érö’aelt szakmai én társadalmi

partnerek szórnőra elérhető lagyen a Helyi Etélyegyenlatégi Fyagram.
a Hgyelemmel kiúéri azt, hagy az önknemőnynal dőnténhandi, tisgnségviselől dv

ivtóaenér yeleek dolgozói megismerik és közelik a HIP-bet foglaltakat.

Az HE? Intl mindenképp mödasilani seü knégen, ha megő llapltdsaihan lényeges vőlteaás következik be,
itlelveamernyiben a lereenelt beaaalkneősak nem elegrndő mééae iámlyak hazed a kitűzött célok
megvalósizásáhtz.

dna ennyiben a kétévente előlrt — de ennél gyakrabban, pl. éyevte Is elvégeehelő . felülvIzsgálat
sorát kiderül, hagy a HEP lr.b enad tall aélehal oem sikerül teljesiteal, a HEP Fóram za napon beül
ielentést kér abeaaatkaaósi lerülel lelelősésől, amelybe, bemsanatja an i ndikáleenk teljenőidve
elmaradásának okait, és a beayalkandsi tevékenynégek kegrekciójóra, kiegészítétére vanatkazé
ivnéakeddvi tervjaaastalól annak érdekében, hngy a célok telielhthetők legyenek A HIP Fórem a
keszámelót a bmyéjtáslét számilalt t5 napon belül megtőrgyalja ős jzvallalal tesz az ünknrmdnynat
képeiselőteslóletdvek a szükséget intézkedésekre.
A plagram szándőkas malasztásből fakadó nem nelietülése esetén at HIP IT aégrehajtőtőénn felelőn
személy inlénkedik a felelősföbf mrghatdrazdsóról, és—szükség esetén— felelősségre vaaánáiól.
An egyetlő bóndsnsód elaél tdető esetekbee at HIP IT vógrehajlásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, eizsgdlalat kezdeményez, én intézkedik a jagaéetés következményeinek

hr á r it ásőr ól,

4. Elfogaddn mődja éa ddtuina

L A .... edran/köntég Helyi Iséfőegymlünégi Pragramjána ksnakrnai dv társadalmi vitája megtörtént. Aa
it sea letett éngreviérelekeramegvitatásl követően a HE? lntéekeéési Temébe kedv itettü

lit Ezt köaeta várot/köaség képeiselé’lennölete a Helyi Isélyegyenlőségi Programot fmelettek
része az lttézkeddvi Temlmegvitalta e ngárnd hatúrazanóral eliagadla.

Mellékletek:

Dötam Alálrőn

A önkeemányaat Helyi Inélyegyealőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyerlaségi Pregramnn, és annak megvnaléslldsában tevékenyen részt kiadnnaknene I,
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Partlier niáleán
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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,

JÁSZBOLDOGHÁZA Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévo”~intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A HEP helyzetelenizésből és intézkedési tervből álI, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év
időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
(továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai
mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. ~ (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a
. mélyszegénységben élők,
. romák,
• gyermekek,
* nők,
• idősekés

fogyatékkal élők.

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv
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A település bemutatása

Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati, a Jászság déli határán fekvő település. Jászberénytől kb. 15 km-re,
délre fekszik. Szomszédos települések: Jánoshida (kb. 5km), Tápiógyörgye (kb. 8km). Közúton a 32-es
főútról Jánoshida felől érhető el, illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti mellékúton, amit lmrédy
útnak hívnak, mert lmrédy Béla építtette. Megközelíthető még a Tápiószele —Tápiógyörgye -

Jászboldogháza közötti úton is.
Régészeti leletekben főként a Csíkos nevű határrésze gazdag, ahol réz-, bronz-, szarmata- és népvándorlás
kori tárgyak kerültek elő. Különösen jelentős volt a 251 síros avar temető feltárása.

A település nevét egy Mátyás korabeli oklevélen 1458-ban említik először, Boldoghaza néven. Majd
olvashatjuk Bódogház /1550/, Boldogh Zallas /1567/, Boldogháza /1699/, Jászboldogháza /1960/
névalakokban is. Minden valószínűség szerint eredetileg is jász település volt, erre utal a Boldogszállás
elnevezés is. Nevében a ‘Boldog’ előtag az eddigi ismereteink szerint a “gazdag’ személynévből
keletkezett a “-háza” utótag pedig a megtelepült életmódra utal. A hatvani szandzsák 1550-es
összeírásakor 26 férfi lakost találtak a településen. 1567-ben pedig 14 gazda és 2 zsellércsalád lakta. Nem
tudni pontosan mikor pusztult el a falu, de a későbbi összeírásokban már nem szerepel. 1667-ben említik
újra, mint Berényhez tartozó pusztát.

A redemptio idején (1745-ben) Boldogházáért a megváltási összeget Jászberény fizette ki 8000 rajnai forint
értékben.

A XVIII. században gyakran lakatlan, s csak legelőként használják. 1852-ben már ugyan vannak rajta tanyák,
de állandó lakossága még hiányzik. Csak az 1850-es években, a tagosítás befejezésekor szaporodott meg a
lakosság a pusztán. A változás csak az 1870-es évek után volt tapasztalható. A Hatvan -Szolnok közötti
vasútvonal megépülése (1873) kedvezően hatott a település fejlődésére. A lakosság számának növekedése
egészen a XX. század közepéig tartott, s ez a folyamat indította el a települést a fejlődés útján. Kialakult a
tanyavilág öt központban (Csíkos, Tápió, Alsóboldogháza, Boldogháza, Sóshida), ahol iskolák, olvasókörök
létesültek. Ezeken a területeken 500 családi házban körül belül 3000 ember élt. Az itt lakók 1946-ban
döntöttek arról, hogy Boldogháza önállóvá válását kérik, melyet július 1-jei dátummal dr. Bibó István
engedélyezett. Ettől a kortól számítjuk a település jelenkori történelmét.

A lakónépesség bemutatása

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Fő Változás

2007 1757
2008 1739 99%
2009 1728 99%
2010 1707 99%
2011 1698 99%
2012 1684 99%
2013 1674 99%
2014 1608 96%
2015 1621 101%
2016 1625 100%
2017 na. #ÉRTÉKI

Forrás:Teir,KSH-TSTAR
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Lakónépesség

Jászboldogházán folyamatos (évenként kb. 2%) a népesség csökkenése.

2O15.évi felülvizsgálat megállapításai:

A lakónépesség továbbra is folyamatosan csökken.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A lakónépesség csökkenése megállt, ami azzal indokolható, hogy nőtt a gyermekvállalási kedv és az
ideköltözők száma.

fő %
nők férfiak Összesen nők férfiak

2016-önkormányzati adatok O #ZÉRÓOSZTÓ!
0-2 évesek 19 18 37
0-14 éves 71 82 153 46% 54%

15-17 éves 22 24 46 48% 52%

18-59 éves 471 510 981 48% 52%

60-64 éves 71 51 122 58% 42%

65 év feletti 200 139 339 59% 41%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Állandó népesség

D 2016-önkormányzati
adatok

~O-2 évesek

~0-14 éves

D 15-17 éves

D 18-59 éves

~ 60-64 éves

1! 65 év feletti

~ Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az állandó lakosságból alS-59 éves korosztályba tartoznak a legtöbben (52 %)‚ Sajnos a 0-14-éves és a 15-
17 évesek száma nagyon alacsony, ami részben az alacsony születésszám következménye.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Az állandó lakosságból a 65 év felettiek száma a legmagasabb (59%), ami a település elöregedésére utal.

3. számú táblázat - öregedési index
65 év feletti állandó 0-14 éves korú állandó .- . ..

‚ ‚. ‚ „ Oregedesi index (%)lakosok szama (fo) lakosok szama (fo)

2001 n. a. 286 #ÉRTÉK!
2008 338 214 157,9%
2009 346 208 166,3%

2010 353 201 175,6%
2011 348 194 179,4%

2012 332 195 170,3%

2013 335 182 184,1%

2014 332 184 180,4%
2015 340 192 177,1%
2016 339 190 178,4%
2017 n.a. na. #ÉRTÉKl

Forrás:TeIR,KSH-TSTAR
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Öregedési index
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Jászboldogházán az öregedési index 2011-ig növekvő tendenciát mutatott, azaz a 65 év felettiek száma
magasabb volt a 14 év alattiak számánál. 2012-ben ez az arány csökkenni látszott (170,3 %).

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

2013-ban az öregedési index ismét növekedést mutatott (184,1%), 2014-re pedig ismét csökkent (180,4%).

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Az öregedési index 2015 óta továbbra is csökkenést mutat.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 22 24 -2
2009 13 20 -7
2010 31 34 -3
2011 33 23 10
2012 27 18 9
2013 27 24 3
2014 25 27 -2
2015 49 29 20
2016 n.a. na. #ÉRTÉK!
2017 n.a. n.a. 4*ÉRTÉK!

Forrás:TelR, KSH-TSTAR

2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Belföldi vándorlások

2008-2010 között
tendencia, a bevándorlók száma nőtt, ami pozitívum a falu életében.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

A vándorlások száma nem változott számottevően, 2013-ban 27 tő, 2014-ben 25 fő.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Az odavándorlások száma 2015-ben Jelentősen nőtt (49 tő).

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

. ... . . . . természeteselve szuletesek szama halalozasok szama .

szaporodas (fo)
2008 9 30 -21
2009 11 7 4
2010 8 24 -16
2011 5 27 -22
2012 4 37 -33
2013 14 28 -14
2014 11 23 -12
2015 9 27 -18
2016 12 22 -10
2017 n.a. na. #ÉRTÉK!

Forrás:TEIR,KSH-TSTAR
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magasabb volt az elvándorlások száma, mint az idetelepülteké, 2011-ben megfordult a
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Természetes szaporodás

-20

-25

-30

természetes szaporodás (fő)

A gyermekvállalási kedv nagyon alacsony tendenciát mutat, ezzel szemben a halálozások száma
folyamatosan növekszik, ezen adatok is azt tükrözik, hogy Jászboldogházán csökken a lakosságszám.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

A gyermekvállalási kedv kis mértékben nőtt, de ez nem képes ellensúlyozni a halálozások számát.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Az élveszületések száma 2016-ra enyhe növekedést mutatott, a halálozások száma viszont csökkent.

. Polgárőrség

. Boldogházi Gyermekekért Alapítvány

. Faluvédő és Szépítő Egyesület

. Condors M. C.

. Jászboldogházáról Elszármazottak

. Önkéntes Tűzoltó Egyesület

. Ezüstkor Nyugdíjasklub

. Jászboldogházi Sportegyesület

. Jászboldogházi Autósport Egyesület
• Jászföld Hagyományőrző Egyesület

. Szent Vendel Társulat

10

5

O

-5

-10

-15

-35

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

~ Civil szervezetek

Baráti Társasága
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2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

A Jászboldogházi Autósport Egyesület 2014-ben megszűnt.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A Csillagvirág Kórus 2016-ban civil szervezet lett Csillagvirág Énekkar Egyesület néven.

Sport

. A Jászboldogházi Sportegyesület 1962-ben alakult meg. Egykor labdarúgó-, sakk- és kézilabda
szakosztályt is működtetett. Jelenleg csak labdarúgó-szakosztálya van.

. Jászboldogházi Autósport Egyesület: 2008-ban jött létre.

. 2013-tól a nőknek ingyenes zumbázásra van lehetőségük, mely pályázati pénzből valósul meg.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

Szintén pályázati pénzből jógázási és kerékpártúrázási lehetőség is volt 2014-ben.

~ Értékeink, küldetésünk

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték, melynek érvényesítése nem pusztán követelmény,
hanem az önkormányzatnak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye
legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül az életkortól, attól, bogy
nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy anyagi helyzete.
Az esélyegyenlőségi program célja a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség biztosítása a
településünkön.
Helyi esélyegyenlőségi programunk célja:

. biztosított legyen az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére, a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében

. nevelés, oktatás területén minden gyermek (tanuló) az egyéni fejlődéshez szükséges
lehetőségekhez hozzá jusson

. a közszolgáltatásokhoz és egészségügyi szolgáltatásokhoz egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

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

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

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése ([-IEP 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. (Xll.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: FIt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)

. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
* a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:

Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
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Az EU 2020 stratégia2
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz
tartozó intézkedésterv. Célja nem Csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell
hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra
az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá
kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy
legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve
akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent

Nemzeti Reform Program3
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok jelen tik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján
megfogalmazott nemzeti célokat továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni,
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdenL A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik,
mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Eurápai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése,
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek —

gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek — hosszú távú elképzeléseinek
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a
többt a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.

„Legyenjobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit A törvény minden gyerekre
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket A Nemzeti Stratégia másik fontos
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati
érdeke.

Roma Integráció Évtizede Program7
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására

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

és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak— Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a
munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30.

A következő lépés — A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április www.korniany.hu/download/3/eS/S0000/1-
A k%c3%B6vetkez%C5%91 l%C3%A9p%C3%A9s%20(SZKT%2020).pdf

Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eufeurope2o2o/documentsfrelated-document-type/jndex hu.htm

Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia — mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest, 2011.
november http://romagov.kormanv.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategi~
6 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen Jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu
‚ A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi

Minisztérium, 2008.
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készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket A Stratégiai Terv négy prioritási
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatak eléréséhez szükséges
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalós!tanL

Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.)
0EV határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalósa a 2009-
2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz
űz egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélakat határoz
meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési
tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
-12/2011. (Xl.28.) Szociális ellátások helyi szabályairól
-Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások:
a, lakásfenntartási támogatások
b, ápolási díj
c, átmeneti segély
d, temetési segély
e, háztartási hulladékártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási díjtámogatás
-Természetben nyújtott szociális ellátás:
~közgyógyel látás.
-13/2012. (Xll.20.) Szociális célú tűzifa támogatásról
-63/2013. (VII. 29.) Nevelési, oktatási intézményben fizetendő térítési-, szociális étkeztetési díjairól
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és az Önkormányzat szerződése a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás hatékonyabbá tétele miatt.
Gondoskodó Figyelem Oktatási-Szociális Szolgáltató Központ és az Önkormányzat feladatellátási szerződése
a házi segítségnyújtásról.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

b, ápolási díj 2015-ben megszűnt

c és d, átmeneti segély és temetési segély megszűnt, helyette rendkívüli települési támogatás van 2015.
március 1-től. Az 1993. évi lII.törvény módosult 2015. 08. 01.-án, amely a település támogatás mellett
említést tesz a Szociális Ágazati Portál honlapról (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos adatok rendszerezése, tájékoztatás).

2011. évi CLXXXIX. törvény Mo. helyi önkormányzatairól 2015. 03. 01. -től módosult, mely szintén
tartalmazza, hogy a szociális szolgáltatások és ellátások — mint helyi önkormányzati feladatok — keretében
települési támogatás állapítható meg.

Közgyógyellátás helyileg megszűnt (Járási Hivatalhoz tartozik).

A szociális célú tűzifa támogatás megszűnt.

A családsegítés megszűnt, Jászberényhez tartozik.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az óvodai
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módasítása alapján, amely 2015. szeptember 1- én
lépett hatályba.

A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha: rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, olyan családban él amelyben
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tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 3 vagy több gyermeket nevelnek, vagy ha az egy főre
jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a 89408 Ft-ot.

Gondoskodó Figyelem Oktatási Szociális Szolgáltató Központ és az Önkormányzat feladatellátási szerződése
a házi segítségnyújtásról megszűnt és Új társuláson keresztül működik.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jétől
hatályos rendelkezései alapján a települési önkormányzat a szünidei meleg főétkezést a hátrányos helyzetű
gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos gyermekek
részére ingyenesen biztosítja.

A Kormány a 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes
tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói, és terjeszti ki a középiskola 9. évfolyama
számára.

Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra
jogosult.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal

Településünkön a következő dokumentumok, koncepciók, programok a mérvadóak:

Jászboldogháza Község Költségvetési Koncepció
Sportfejlesztési Koncepció
Jászboldogháza Község Gazdasági Program
Jászboldogháza Község Vagyongazdálkodási Terv
Jászboldogháza Község Településrendezési Terv
Jászboldogháza Község Településszerkezeti Terv
Iskola, óvoda éves szakmai beszámolói
Civil szervezetek éves beszámolói
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

Sportfejlesztési Koncepció: 2015. május 27.-én lett elfogadva az Új koncepció.

Jászboldogháza Község Gazdasági Program: 2015. június 24.-én lett elfogadva az Új program.

Az Országos Mentőszolgálat az Európai Unió által támogatott kiemelt projektje által (TIOP-2.2.1.-11/1-
2012-0001. „Sürgősségi ellátás fejlesztése -mentés”) fejlesztéseket hajt végre, ezen belül mentőállomást
építiászboldogházán is. Az alapkőletétel 2015.04. 15.-én volt, az átadás várható időpontja 2015.09.20.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Önkormányzatunk 2013. márc. 1-jén társult a Jásztelki Önkormányzati Hivatallal.
Részt veszünk a Kistérségi Startmunka Mintaprogramban:

. belvizelvezetést

. közúthálózat javítását

. téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást foglal magába.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Jászberényi Munkaügyi Kirendeltséggel.
A Jászsági Kistérségi Többcélú Társuláshoz 2008. jan. 1.-én kapcsolódtunk, közös feladataink: családsegítés
és gyermekjóléti szolgálat.
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Óvodánk 2007. aug. 21-én társult a jászalsószentgyörgyivel, melynek neve: Cifra Palota Óvoda és Bölcsőde
Mesevár Óvodai Tagintézmény. Feladataihoz tartozik p1. a logopédiai ellátás megszervezése.
Iskolánk, a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Klebersberg lntézményfenntartó
Központhoz tartozik, 2013. jan. [. óta tagiskolánk a tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általános Iskola.
Feladataihoz tartozik p1. a pályaválasztási tanácsadás.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

A Jászsági Kistérségi Többcélú Társulás megszűnt 2013-ban, a családsegítés Jászberényben érhető el,
helyben csak a gyermekjóléti szolgálat vehető igénybe.

Ajászalsószentgyörgyi Cifra Palota Óvoda és Bölcsődével való társulás megszűnt és 2015. június 24.-én lett
elfogadva az Új alapító okirat a Mesevár Óvodáról, melynek működtetője az Önkormányzat.

A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (JÖSZ) részben hasonló a már megszűnt többcélú társuláshoz, 18
jászsági település a tagja ellátandó feladata főként az érdekszövetség.

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központhoz társult Jászboldogháza is 2015. augusztus 3.-án.

Végzett tevékenységek:

. szociális étkeztetés

. házi segítségnyújtás (27 fő)

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséhez a statisztikai mutatókat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
1. számú melléklete tartalmazza. A helyzetelemzés alapjául szolgáló adatokat a TEIR-ből, azon belül a KSH
és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal összegzéseiből, valamint helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük. Több
területre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre vagy hiányosak az adatok.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományosfogalom
a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli dejicitekben mutatkoznak meg, és súlyos
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A Szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően
a munkahelyek megszűnésére, a munkanélkűliségre, 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 visszaA 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 lakókörn yezet
(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 kizáró dás súlyos
társadalmi probléma.

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük
1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a
hátrányos helyzetű térségekben élőket.E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az
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alapvető jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi
ellótásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.

1993. évi Ill, törvény a szociális Igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A
törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások egyes formáit a jogosultság feltételeit annak megállapítását, a szociális ellátás
finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult
közötti jogviszony főbb elemeit továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel
kapcsolatos feladat- ésjogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjólét4
gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilván tartására vonatkozó
szabályokat.
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény
meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét formáit az ellátások
jogosultsági feltételeit valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos
legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: FIt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szab ad megválasztásához való jog
gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők
támogatásának biztosítása

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos
kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak
széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi
nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Jászboldogházán a romák aránya nem éri el az 1%-ot, a mélyszegénység nem jelenik meg náluk. Etnikai
hovatartozástól függetlenül községünkben a mélyszegények száma (ha a medián jövedelmet nézzük-
tartósan 50000 Ft/fő alatt) az aktív korúak között kb. 60%!

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

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

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség .. . . .. . ‚.

9 nyilvantartott allaskeresok szama (fo)
ev nő férfi összesen nő férfi összesen

fő fő fő fő % fó’ % fő %
2008 603 607 1210 18 3,0% 24 4,0% 42 3,5%

2009 591 597 1188 25 4,2% 31 5,2% 56 4,7%
2010 600 582 1182 31 5,2% 34 5,8% 65 5,5%
2011 591 590 1181 39 6,6% 38 6,4% 77 6,5%
2012 593 584 1177 44 7,4% 30 5,1% 74 6,3%
2013 581 576 1157 13 2,2% 13 2,3% 26 2,2%
2014 580 581 1161 27 4,7% 28 4,8% 55 4,7%
2015 567 580 1147 22 3,9% 25 4,3% 47 4,1%
2016 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 25 #ÉRTÉK! 21 #ÉRTÉK! i~ #ÉRTÉK!
2017 n.a. na. #ÉRTÉK! 21 #ÉRTÉK! 16 #ÉRTÉK! 37 #ÉRTÉKI

Forrás :TEIR, KS H

8,0%

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a 15-64 év közötti lakánépességhez képest milyen arányú a
nyilvántartott álláskeresők száma. 2008-2010 között a férfiak körében, ellenben 2011-2012-ben a nőknél
volt magasabb

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
2013-14 között a lakónépesség és a nyilvántartott álláskeresők száma is csökkent.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015-re a lakónépesség száma és a nyilvántartott álláskeresők száma tovább csökkent.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma
korcsoport szerint

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
nyilvántartott

álláskeresők száma fő 42 56 65 77 74 53 57 47 46 37
összesen

‚ ‚. fő 4 2 6 3 n.a. 2 1 5 2 220 eves es fiatalabb — .

% 9,5% 3,6% 9,2% 3,9% ##### 3,8% 1,8% ##### 4,3% 5,4%
‚ fő 4 6 9 12 na. 8 9 9 6 9

21-25 ev —

~ ~ ~ ##### #####‚ ##### ##### ##### ##### ##### #####
‚ fő 7 2 6 9 na. 3 3 7 6 2

26-30ev —

% ##### 3,6% 9,2% ##### ##### 5,7% 5,3% ##### ##### 5,4%
‚ fő 8 9 8 8 n.a. 8 8 2 3 2

31-35ev —

% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 4,3% 6,5% 5,4%
‚ fő 6 7 6 6 n.a. 7 S 4 5 3

36-40 ev —

% ##### ##### 9,2% 7,8% ##### ##### 8,8% 8,5% ##### 8,1%
‚ fő 6 12 10 10 n.a. 7 6 8 5 3

41-45 ev —

% ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 8,1%
. fő 3 10 7 11 n.a. 6 7 3 4 2

46-50ev —

3’ 7,1% ##### ##### ##### ##### ##### ##### 6,4% 8,7% 5,4%
‚ fő 2 8 9 8 n.a. 7 9 4 6 4

51-55 ev —

% 4,8% ##### ##### ##### ##### ##### ##### 8,5% ##### #####
‚ fő 2 0 4 10 n.a. 5 7 3 4 4

56-60ev —

3’ 4,8% 0,0% 6,2% ##### ##### 9,4% ##### 6,4% 8,7% #####
‚ M O O O O na. 0 2 2 5 6

61ev felett —

3’ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ##### 0,0% 3,5% :4,3% ##### #####

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása bemutatja, hogy a munkanélküliség a különböző
korosztályok tekintetében miként változik.

2008-ban a 31-35 éves korcsoportban volt kiugró a regisztrált munkanélküliségi arány (19%), 2009-2010-
ben a 41-45 évesek között (21,4%, 15,4%). 2011-ben a 21-25 éveseknél emelkedett a szám.

A regisztrált álláskeresők összlétszáma 2011-ben volt a legmagasabb (77fő).
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
2013-14-ben a 21-25 éves (15,1%-15,8%) és a 31-35 éves (15,1%), valamint az 51-55 éves korcsoportban
(15,8%) volt a legtöbb regisztrált munkanélküli.
2Ql7évi felülvizsgálat megállapításai:

A nyilvántartott álláskeresők száma 2015 óta folyamatos csökkenést mutat, számuk a 21-25 éves
korcsoportban a legmagasabb, 2017-ben 9 fő.

3.2.3. számú tábla -A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év ‚. „fo fo %

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi Összesen
2008 18 24 42 3 8 11 16,7% 33,3% 26,2%
2009 25 31 56 11 14 25 44,0% 45,2% 44,6%
2010 31 34 65 16 10 26 51,6% 29,4% 40,0%
2011 39 38 77 19 18 37 48,7% 47,4% 48,1%
2012 44 30 74 n. a. n. a. n. a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉKI #ÉRTÉKI
2013 13 13 26 3 4 7 23,1% 30,8% 26,9%
2014 27 28 55 5 10 15 18,5% 35,7% 27,3%
2015 22 25 47 6 8 14 27,3% 32,0% 29,8%
2016 25 21 46 9 9 18 36,0% 42,9% 39,1%
2017 21 16 37 10 4 14 47,6% 25,0% 37,8%

Forrás:Teir, KSH

2010-ben volt a legmagasabb (51,6%), férfiaknál 2011-ben (47,4%).

Munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztráltak száma
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A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 2008-tól folyamatos növekedést mutat, a nőknél
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2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 2012-től folyamatos csökkenést mutat. A

nyilvántartott/regisztrált munkanélküliekhez viszonyítva a nőknél 2014-ben volt a legalacsonyabb (18,5%), a
férfiaknál pedig 2012-ben (30%).

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 2016-tál csökkenést mutat. A
nyilvántartott/regisztrált munkanélküliekhez viszonyítva a nőknél és a férfiaknál is 2017-ben volt a
legalacsonyabb (21 fő, 16 fő).

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma ás a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

óv nő férfi összesen nő Férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %
2008 118 146 264 1 0,8% 3 2,1% 4 1,5%
2009 119 139 258 2 1,7% 2 1,4% 4 1,6%
2010 116 143 259 3 2,6% 5 3,5% 8 3,1%
2011 116 134 250 3 2,6% 5 3,7% 8 3,2%
2012 116 130 246 3 2,6% 2 1,5% 5 2,0%
2013 129 131 260 2 1,6% 0 0,0% 2 0,8%
2014 134 133 267 0 0,0% 5 3,8% 5 1,9%
2015 139 137 276 2 1,4% 6 4,4% 8 2,9%
2016 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 4 #ÉRTÉK! 2 #ÉRTÉK! 6 #ÉRTÉK!
2017 n.a. na. #ÉRTÉKI 3 #ÉRTÉK! 5 #ÉRTÉK! 8 #ÉRTÉK!

Forrás:Teir, KSH

Pályakezdő álláskeresők száma ás a 18-29 éves népesség száma
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A 18-29 éves lakónépesség száma 2008-ban volt a legmagasabb (264 fő) a településen. A nyilvántartott
pályakezdő álláskereső nőknél 2010-2012 között nincs változás (2,6%), a férfiaknál 2012-ben 2,2%-os
csökkenés figyelhető meg.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai
A 18-29 éves lakónépesség száma 2014-ben volt a legmagasabb (267 fő) a településen. Nyilvántartott

pályakezdő álláskereső a nőknél 2014-ben nincs, a férfiaknál növekedett( 3,8%).

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A 18-29 éves lakónépesség száma 2015-ben tovább nőtt (276 fő) a településen. Nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők száma mindkettő nemnél enyhén nőtt.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

3.2.5. Alacsonyan iskolázott népesség
év 15 éves és Idősebb lakosság 15-X éves legalább ált.isk. végzettséggel nem rendelkezők

száma összesen általános iskolát 15-x évesek száma
végzettek száma

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő
2001 1596 n. a. n. a. 1332 655 677 0 0,0 0 #ÉR O #ÉRTÉ

% TÉK K!

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

Forrás:TeIR, KSH Népszámlálás
Az ismert adatok tükrében Jászboldogházán az alacsony iskolázottság nem jellemző a 15 éves és idősebb
lakosság körében.

2OlSévi felülvizsgálat megállapításai:
A 15-X éves legalább általános iskolát végzettek számát a 2011. évre vonatkozólag pótoltuk.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint

év nyilvántartott álláskeresők száma összesen a általánosnál 8 általánosnál
alacsonyabb 8 általános magasabb iskolai
végzettség végzettség

Fő fő % fő M %
2008 42 0 0,0% 15 35,7% 27 64,3%
2009 56 0 0,0% 17 30,4% 39 69,6%
2010 65 0 0,0% 15 23,1% 50 76,9%
2011 77 0 0,0% 18 23,4% 59 76,6%
2012 74 1 1,4% 17 23,0% 56 75,7%
2013 26 0 0,0% 8 30,8% 18 69,2%
2014 52 0 0,0% 6 11,5% 46 88,5%
2015 47 0 0,0% 2 4,3% 45 95,7%
2016 46 0 0,0% 2 4,3% 44 95,7%
2017 37 0 0,0% 1 2,7% 36 97,3%

Forrás :Te IF{, KS H
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Regisztrált munka nélküliek száma Iskolai végzettség szerint

O

Vi Sorozatok3

~ Sorozatok2

~ Sorozatok 1

2011-ben a 77 tő nyilvántartott álláskeresőből a 8. általánosnál magasabb végzettségűek száma 59 tő
(76,6%), ebből az adatból az a következtetés vonható le, hogy nem az alul iskolázottság miatt nem találnak
állást. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét nálunk részben az csökkenti, hogy a településről kelet-
nyugati irányban nincs tömegközlekedés, viszont Hatvan-szolnok felé a vonatközlekedés jó (hétköznap
óránként, hétvégente kétóránként mindkettő irányba).
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A 2013-as csökkenés (69,2%) után 2014-ben ismét nőtt a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők száma, ami alátámasztja a 2013-ban tett megállapításokat.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015-ben a nyilvántartott álláskeresők közül 2 tő rendelkezett 8 általános végzettséggel, 2017-ben csak lfő.
A 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma 2015-ben 95,7%-ra, 2017-ben 97,3%-ra
módosult, ami növekedést mutat.
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

8. évfolyamot
. . . ‚ „ ‚ felnőttoktatásbanaltalanos iskolai felnottoktatasban resztvevok szama . . „

év ‚ eredmenyesen elvegzok
száma

fő Fő %

~ O 17 #ZÉRÓOSZTÓ!

~ o O #ZÉRÓQSZTÓ’
~ o 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

~2:~:f~ O O #ZÉRÓOSZTÓi
2015 0 0 #zÉRÓoszTÓ!
2016 0 0 #ZÉRÓQSZTÓ!

[ Forrás:TelR, KSH

Településünkön általános iskolai tel nőttoktatás nincs.
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középfokú . . . . . . .

.‚. . sza kiskola i sza kkozepisko Ia i gi mnaziu mielnottoktatasban ‚. . „ . .‚ .

. „ felnottoktatasban felnottoktatasban felnottoktatasbanresztvevok . „ . „ . ..

. resztvevo k resztvevok resztvevokev osszesen

fő fő % fő % fő

2009 0 0 ############ n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉKI
2010 0 0 ###4####4### n.a. #ÉRTÉKl n.a. #ÉRTÉK!
2011 0 0 ############ na. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉKI
2012 0 0 ############ n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉKI
2013 #ÉRTÉK! b #ÉRTÉKI n. a. #ÉRTÉKl n. a. #ÉRTÉKI
2014 #ÉRTÉK’ ~ #ÉRTÉK! n. a. #ÉRTÉK! n. a. #ÉRTÉKI
2015 #ÉRTÉK! O 4ÍÉRTÉK! n. a. #ÉRTÉKI n. a. #ÉRTÉKI
2016 #ÉRTÉK! O 4*ÉRTÉKI n. a. #ÉRTÉK! n. a. #ÉRTÉKI
2017 #ÉRTÉK! O 4*ÉRTÉKI n. a. #ÉRTÉKI n. a. #ÉRTÉK!

Forrás:TeIR
Az adatbázis adatai szerint középfokú felnőttoktatásban nem vesz részt a lakosság. A szakiskolai,

szakközépiskolai és a gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevőkről nincs adat.

c) közfoglalkoztatás
2012-ben 62 fő dolgozott közfoglalkoztatásban.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
2015. szeptember 1.-től 47 fő dolgozik közfoglalkoztatásban az Önkormányzatnál, további 2 főt a KLIK
foglalkoztat, 4 fő kulturális közfoglalkoztatottat a Nemzeti Művelődési Intézet.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2016-ban 44 fő dolgozott közfoglalkoztatásban az Önkormányzatnál, további 2 főt a KLIK foglalkoztatott, 2
fő kulturális közfoglalkoztatottat a Nemzeti Művelődési Intézet. 1 fő kulturális közfoglalkoztatott a Római
Katolikus Plébánián dolgozott.
2017-ben 34 fő dolgozott közfoglalkoztatásban az Önkormányzatnál, további 5 főt a KLIK foglalkoztatott, 2
fő kulturális közfoglalkoztatottat a Nemzeti Művelődési Intézet.
A csökkenés oka, hogy kevesebb a regisztrált álláskereső a településen.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (p1. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét csökkenti a nem megfelelő tömegközlekedés.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Nem releváns.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (p1. felnőttképzéshez és

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A „Tudásod a jövőd” keretén belül számítógépes alapismeretek oktatása folyt.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Teljes munkaidős téli közfoglalkoztatások:
-házi betegápoló képzés: tanúsítványt adott, 10 fő nő vett részt benne, 2013. december 1.- 2014. március
31. között zajlott.
-alapképzés: 10 fő vett részt benne, férfiak és nők vegyesen, 2013. december 1.- 2014. március 31. között
zajlott.
TICK! felnőttképzés:
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-betanított zöldségtermesztő: 400 órás volt, 2014. május 12.- 2014. augusztus 13. között zajlott.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:
-raktáros: 15 tő vett részt benne, férfiak és nők vegyesen, 2014. december 1.- 2015. március 31. között
zajlott, bizonyítványt adott.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati sajátfenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Nem releváns.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.

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

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

1400

800
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. - ~.— ~— s— — — — t___~ ~

Sorozatokl

~ Sorozatok2

. 15-64 év közötti lakónépesség . . ....‚. . .. ..

ev . segelyben reszesulok fo segelyben reszesulok %
szama

2008 1210 13 1,1%
2009 1188 18 1,5%
2010 1182 38 3,2%
2011 1181 20 1,7%
2012 1177 7 0,6%
2013 1169 2 0,2%
2014 1161 3 0,3%
2015 1147 47 4,1%
2016 n a. 46 #ÉRTÉK!
2017 n.a. 37 #ÉRTÉK!

Forrás:TeIR, Nemzeti Munkaugyi Hivatal
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A 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyítva a segélyben részesülők száma elenyésző (2012-ben
0,6%). Viszont ha a nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítjuk (2012-ben 74 fő) ezt az adatot (7 fő),
akkor 9,4%.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyítva a segélyben részesülők száma továbbra is

elenyésző (2014-ben 0,3%).

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyítva a segélyben részesülők száma nőtt 2015-ben 47 fő,
ami megegyezik a nyilvántartott álláskeresők számával, vagyis minden álláskereső részesült segélyben.

álláskeresési
nyilvántartott álláskeresők száma járaciékra

ÓV jogosultak

fő fő

2008 172 47 27,3%
2009 226 93 41,2%
2010 257 90 35,0%
2011 311 83 26,7%
2012 230 42 18,3%
2013 54 7 13,0%
2014 63 7 11,1%
2015 47 47 100,0%
2016 46 46 100,0%

Járadékra jogosultak száma

2008-tál 2010-ig a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatos növekedést mutat, 2011-ben számuk
kiugróan magas (311 tő), következő évben pedig Jelentősen visszaesett a számuk (230 tő).

2009-től folyamatosan csökken a járulékra Jogosultak száma.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

100,0%2017 37 37

F Forrás:TeIF{, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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2013-tál a nyilvántartott álláskeresők száma és a járadékra jogosultak száma is folyamatos csökkenést
mutat.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015-től a nyilvántartott álláskeresők száma és a járadékra jogosultak száma megegyezik. 2017-re a
nyilvántartott álláskeresők száma jelentősen lecsökkent (37 fő).

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben ás foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesített
száma

rendszeres szociális Foglalkoztatást helyettesítő Azoknak a száma, akik 30 nap Azoknak a száma, akiktőlsegélyben részesülők támogatás (álláskeresési támogatás) munkaviszonyt nem tudtak helyi önkormányzati rende~
~V igazolni és az FlIT alapján megvonták a

fő 15-64 évesek fő munkanélküliek %-ában jogosultságtól elesett támogatást
%-ában

2008 1 0.08 7 3,04 0 0
2009 10 0,84 na. n.a. 0 0
2010 10 0,84 na. na. O O
2011 60 5,08 na. n.a. 1 0
2012 45 3,84 n.a. n.a. O O
2013 2 0,17 15 2,2 0 0
2014 2 0,17 21 0,7 0 0
2015 2 0,17 7 0,14 0 0
2016 n.a. n.a. n. a. n.a. O O
2017 n.a. n.a. 9 n.a. O O

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, helyi adatgyűjtés
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A rendszeres szociális segélyben részesülők aránya 2008-tál 2010-ig a 15-64 évesek körében 1% körül
mozgott (1,20%-1,18%). 2011-ben nagy mértékben nőtt az arányuk (5,48%), majd 2012-ben újra csökkenni
látszott (4,1%).

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkről csak 2008-as adattal rendelkezünk (7 fő), mely
a munkanélküliek 3,04%-át jelenti.

30 nap munkaviszony igazolásának hiánya miatt FHTjogosultságtól 1 fő esettel 2011-ben.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A rendszeres szociális segélyben részesülők száma jelentősen csökkent (0,17%), a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülők száma nőtt.
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2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015-ben a rendszeres szociális segélyben részesülők száma nem változott, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők száma viszontjelentősen csökkent, 21 főről 7 főre, 2017-ben 9 főre.
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.

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
egyéb

.. ... lakáscélraosszes berlakas szocialis .

‚ ‚ ‚ ‚ ‚ . hasznaIt nemev lakasallomany allomany lakasallomany . ..

(db) (db) (db) lakascelu
ingatlanok

(db)
ebből elégtelen ebből elégtelen ebből elégtelen ebből elégtelen

lakhatási lakhatási lakhatási lakhatási
körülményeket körülményeket körülményeket körülményeket

biztosító lakások biztosító lakások biztosító lakások biztosító lakások
száma száma száma száma

2008 821 0 n.a. 0 0 0 0 0

2009 822 0 na. 0 0 0 0 0

2010 823 0 3 0 0 0 0 0

2011 824 0 4 0 0 0 0 0

2012 825 0 3 0 0 0 0 0

2013 823 0 3 0 0 0 0 0

2014 821 0 3 0 0 0 0 0

2015 821 0 3 0 0 0 0 0
2016 821 0 3 0 0 0 0 0

2017 821 0 3 0 0 0 0 0

Forrás: TelR,KSH-TSTAR, önkormányzati adatok
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Lakásállomány megoszlása

-—--I

2014 2015 2016 2017

Összes lakásállomány

Településünkön az összes lakásállomány száma évente eggyel nőtt a vizsgált évek alatt. Pozitívum, hogy
elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás nem található a faluban. Szociális lakásállomány és egyéb
lakáscélra használt nem lakáscélú Ingatlan nincs Jászboldogházán.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Településünkön az összes lakásállomány száma Jelentősen nem változott.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Településünkön az összes lakásállomány száma nem változott.
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a) bérlakás-állomány
Bérlakás-állomány

4.5

4

3,5

3

2,5

2

1.5

1

0,5

O
2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bérlakás állománya 3-4 között mozog a 2010-2012-es időszakban.

2O15.évi felülvizsgálat megállapításai:
Bérlakás állománya továbbra is 3-4 között mozog a 2013-2014-es években,

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Bérlakás állománya nem változott,
b,szociális lakhatás

Nem releváns.
c,egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Nem releváns.
e,lakhatást segítő támogatások

Sorozatoki

ra Sorozatok 2

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

2017 na. na.

. lakásfenntartási támogatásban adósságcsökkentésiev részesítettek száma :ámogatásban részesülők száma

2008 32 n. a.

2009 26 n. a.

2010 33 n. a.

2011 56 n. a.

2012 45 n. a.

2013 45 0

2014 26 0

2015 13 0

2016 23 0

r Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Támogatásban részesülők
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A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma ingadozó, míg 2009-ben 26-an, 2011-ben 56-an
kaptak ezirányú segítséget. 2012-ben csökkenő tendenciát mutatott az előző évhez képest’

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 2014-ben jelentősen csökkent az előző évhez képest.
2017év1 felülvizsgálat megállapításai:

A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 2015-ben tovább csökkent, 2016-ra újra emelkedett,
de nem jelentős mértékben (23 fő).

f,eladósodottság
Nincs adat.
g,lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A tanyák száma 10 alatt van, mindegyik a település határához közel helyezkedik el, megközelítésük
viszonylag jó, a közműszolgáltatás kiépített.

33 Telepek, szegregátumok helyzete

Telepek és szegregátumok Jászbodogházán nincsenek.

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.)

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Szegregációval veszélyeztetett terület nincs.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Elsőként kiemeljűk az egészségügyről Szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) afogorvosi alapellótósról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyifeladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztaságifeladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtásót,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén — lehetőségeihez képest — saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai szín terekre irányuló
egészségfejlesztési tevéken ységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és
szakosított ellátásokat.

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

3.6d. számú táblázat — Orvosi ellátás

. Felnőttek és gyermekek részére tervezett Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi házi gyermekorvosok által ellátott szolgáL
ev háziorvosi szolgálatok száma szolgáltatások száma száma

2008 1 0 0

2009 1 0 0

2010 1 0 0

2011 1 0 0

2012 1 0 0

2013 1 0 0

2014 1 0 0

2015 1 0 0

2016 1 0 0

2017 1 0 0

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Jászboldogházán 1 háziorvosi szolgálat található, amely a gyermekorvosi feladatokat is ellátja’
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008 49

2009 44

2010 45

2011 43
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2012 36
2013 25
2014 24
2015 32
2016 na.
2017 n.a

F Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Közgyógyellátotta k száma

Folyamatos csökkenés látható 2008-tál a közgyágyellátási igazolvánnyal rendelkezők számánál.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Helyben megszűnt, a Járási Hivatalhoz tartozik.

2017.évi felülvizsRálat megállapításai:

A közgyágyellátottak száma 2015-ben nőtt.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

év ápolási díjban részesítettek száma

2008 12

2009 9
2010 9
2011 7
2012 7
2013 9
2014 8

2015 n.a.
2016 na.
2017 n.a.
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Ápolási díjban részesülők száma (fő)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó vagy tartás
gondozásra szoruló, Súlyos fogyatékkal élő vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását
végzi.

A vizsgált időszakban az ápolási díjban részesítettek száma csökkent, 2008-ban 12 fő, 2012-ben 7 fő
részesült benne.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Helyben megszűnt, a Járási Hivatalhoz tartozik.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Az ápolási díjban részesülők számáról nincs adat’

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (p1. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
Időszakos szűrőprogramjaink: vérnyomás-és vércukorszint mérés, látásvizsgálat, gyógycipőkészítés.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Nincs adat.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A nyersanyagok egy részét (hagyma, burgonya, paprika, stb.) helyi őstermelőktől veszik, a gyermekek
mindennap kapnak zöldséget vagy gyümölcsöt a három főétkezésen kívül. A teljeskiőrlésű lisztből készült
pékárukat is bevezették a közétkeztetésbe. A lisztérzékenyeknek külön főznek.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Jól működő futballélet van (ovisok is focizhatnak), ezen kívül zumba, karate, kézilabda, tenisz,
strandröplabda, strandfoci és konditeremben való testépítés közül lehet választani’

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Házi segítségnyújtás működik.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást 2015-ben tervezi átalakítani.
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2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015. augusztus 3.-tól a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ vette át a házi segítségnyújtást és a
szociális étkeztetést.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtása kor
Nem releváns.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül

Rendszeres segélyek, 50%-os és ingyenes étkezési lehetőség, ingyenes tankönyv, heti kétszer tej és
kenyéradomány a Vöröskereszttől.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
Művelődési Ház, könyvtár, e-pont, nyugdíjas klub, motorostalálkozó, közös augusztus 20. a Tájházban,
háztáji klub, Mindenki Karácsonya.

b) közösségi együttélés jellemzői (p1. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Nincs ilyen.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az összes civil szervezet önkéntes munkát végez.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokka I kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Nem releváns’

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Munkanélküliség, többen nem regisztráltatják Kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal, tájékoztatás
magukat

Az igénybe vehető ellátásokról (segélyek, egyéb Családsegítővel felvenni a kapcsolatot, lakossági
juttatások) információhiány tájékoztató megszervezése, segítségnyújtás az ellátások

igénybevétel éhez
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (p1. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

Jászboldogháza fontosnak tartja, hogy a gyermekek védelmét biztosító alap- és szakellátások formái,
intézményrendszere, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodás, a gyermekek és a szülők alapvető jogai és
kötelességei biztosítottak legyenek.
2013-ban 269 fő (0-18 éves korig) gyermek volt a településen, ami sajnos nagyon alacsony szám, melynek
okai lehetnek többek között a válások (2008-2013 között 14) és a rossz anyagi helyzet.

Az alábbiakban segítségül elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó
definíciókat és szabályozást

Veszélyeztetettség: olyan — a gyermek vagy más személy által tanúsított — magotartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. ~ n) pont)

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat
jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 63. ~ (1) bekezdés).

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli,
természetbeni ás személyes gondoskodást nyújtó gyermekjáléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

• Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.

‘ A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.

‘ A személyes gondoskodás keretébe tartozá gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családbafogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
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d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelésifelügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,

• Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
a) a gyermekek védelmét biztosító hatóságifeladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek
(Gyvt. 16. ~)‚
b) afővárosifőjegyző,
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény
fenntartója, vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelá’szülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek pan aszának orvoslása érdekében
feltétlen ül szükséges a betegjogi képviselő, illetve űz ellátottjogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője
a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
állapít meg. (Gyvt. 18. ~ (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet
vizsgálatára a Gyvt. 19. ~-a szerint.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és

- nyugellátásban,
- korhatár előtti ellátásban,
- szolgálati járandóságban,
- balettművészeti éle tjáradékban,
- átmeneti bányászjáradékban,
- időskorú akjáradékában vagy
- olyan ellátásban

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá
tartozik. (Gyvt. 20/B. ~ (1))

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, Illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

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

2008 0 0 9

2009 0 0 9

2010 0 0 10

2011 0 0 9

2012 0 0 4

2013 0 0 3

2014 1 0 3

2015 1 0 1

2016 1 0 1

2017 5 0 5
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A védelembe vett 18 év alattiak száma 0, ami arra utal, hogy veszélyeztetett környezet nincs. A
veszélyeztetett kiskorúak száma is alacsony (269 főből 4 Ri), mely azt jelzi, bogy a legtöbb szülő jó szociális
és érzelmi háttér biztosítására törekszik településünkön.
2O15.évi felülvizsgálat megállapításai:

A védelembe vett ig év alattiak száma 1 fő, a veszélyeztetett kiskorúak száma 3 főre csökkent.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2017-ben 4 kiskorú gyermek lett védelembe helyezve.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyerniekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg.
Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint ‚hátrányos helyzetűnek minősülő
gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatást viszonylag megbízhatónak - míg ugyanezen körbe tartozó de
legfeljebb nyolc általános Iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek számát (halmozottan
hátrányos helyzetűek) pontatlannak - találták az erre irányuló felmérések. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak egy része ugyanakkor nem jelenik meg az októberi statisztikához kötődő
adatszolgáltatásban abban az esetben, ha erre az időre esik a jogosultságuk megállapítása. Fontos, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők legtöbbször nem a megemelkedett jövedelem
miatt esnek el a jogosultságtól, hanem azért, mert az alapvető papírjaik is elvesznek, hiányoznak, vagy egy
válási szakaszban — vagy egyéb más okból — nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni
házastársuktól, illetve az elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig
lehetővé tenné a jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat
érintik.

4.1.2. számú táblázat- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

2017 n.a.

Rendszeres Ebből tartósan Kiegészítő Ebből tartásan Rendkívüli
gyermekvédelmi beteg gyermekvédelmi beteg gyermekvédelmi

év kedvezményben fogyatékos kedvezményben fogyatékos kedvezményben
részesítettek gyermekek részesítettek gyermekek részesítettek

száma száma száma száma száma

2008 45 2 0 0 0

2009 66 3 0 0 0

2010 77 1 0 0 0

2011 72 1 0 0 0

2012 59 1 0 0 0

2013 55 1 0 0 0

2014 46 1 0 0 0

2015 35 0 0 0 0

2016 35 0 0 0 0

na. na.
[Forrás: TelR,KSH-TSTAR, önkormányzati adatok

na. na.
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

2008-hoz képest növekedés látható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
számában. Ebből a tartósan beteg fogyatékkal élő gyermekek száma 1 főre csökkent.
ZO15.évi felülvizsgálat megállapításai:
2012-től folyamatosan csökken a gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015-től tovább csökkent a gyermekvédelmi kedvezményben részesitettek száma.

c-) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

d) kedvezményes Iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

4.1.3. számú táblázat— Kedvezményes óvodai -iskolai juttatásokban részesülők száma

50 százalékosIngyenes Ingyenesmértékűln~’enes étkezésben tankönyv- óvodáztatási Nyári
. étkezésben kedvezményesev . résztvevők száma ellátásban támogatásban étkeztetésbenresztvevők száma étkezésre

iskola 1-8. részesülők részesülők száma részesülők számaóvoda jogosultak száma 1- .

évfolyam szama
13. évfolyam

2008 59 220 385 80 0 46

2009 96 380 404 84 0 41

2010 133 449 290 93 0 36

2011 123 481. 241 93 0 30

2012 128 519 227 88 0 46
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Forrás: önkormányzati adatok

0 20

Az óvodában és az iskolában az ingyenes étkezésben résztvevők száma 2008-tó! folyamatosan növekedett,
az 50%-os mértékű kedvezményre jogosultak száma csökkent. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők
száma Jelentősen nem változott. A nyári étkeztetésben részesülők száma volt, mint 2012-ben.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
2012-ig az étkezésre vonatkozó adatok az akkori iskolai társulás miatt nem főre lettek megadva.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján azok a
gyermekek részesülhetnek ingyenes óvodai étkezésben, akiknek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át.
A törvénymódosítás miatt 2015-től megemelkedett az ingyenes óvodai étkeztetésben részesülők száma.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nincs adat.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Nem releváns,

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)

4.3.1. számú táblázat — Védőnői álláshelyek száma

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2008 1 89

2009 1 86

2010 1 85

2011 1 68

2012 1 58

2013 12 43 26 91

2014 8 32 29 102 0 25

2015 31 24 21 89 0 14

2016 33 26 22 101 0 0

2017 na. n.a. n.a. 110 0
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2014 1 65

2015 1 59

2016 1 66

2017 1 76

rForrás: TeIR, KSH-TSTAR, önkormányzati adatgyűjtés
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Rözségünkben 1 védőnői álláshely van, a gyermekvállalási kedv 2008 -2012 között mélyrepülésben volt. Míg
2008-ban 46 gyermek, addig 2012-ben 18 jutott a védőnőre. A házasságkötések számához viszonyítva
(2008-2013), mely 26 volt- kevés gyermek született.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Községünkben 2013-14-évben az egy védőnőre Jutó gyermekek száma kis mértékben emelkedett.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2017-re Jelentősen növekedett a védőnőre jutó gyermekek száma (76 fől), ami egyrészt a gyermekvállalási
kedv növekedésének, másrészt a betelepült kisgyermekes családoknak köszönhető.

Településünkön nincs gyermekorvosi ellátás, a
külön adat.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Településürikön nincs gyermekorvosi ellátás,
továbbra sincs külön adat.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

4.32. számú táblázat — Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Háziorvos által Felnőtt házi
Betöltetlen Gyermekorvos által

ellátott orvos általév felnőtt háziorvosi ellátott gyerekek
személyek . ellátott

praxis/ok száma . szama
szama gyerekek száma

2008 0 7455 0 n. a.

2009 0 9117 0 n.a.

2010 0 9652 0 n.a.

2011 0 9591 0 n. a.

2012 0 10263 0 n.a.

2013 0 10456 0 n.a.

2014 0 10674 0 n. a.

2015 0 10111 0 n. a.

2016 0 9933 0 n.a.

2017 0 n.a. O n.a.

háziorvos látja el a beteg gyermekeket is, számukról nincs

a háziorvos látJa el a beteg gyermekeket is, számukrál

2016-ban csökkent a háziorvos által ellátott személyek száma, de ebből a gyermekek száma továbbra sem
ismert.
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Szociális szempontból felvett
gyerekek

év böksődék száma böksődébe beírt száma(munkanélküli szülő, Működő összes
gyermekek száma veszélyeztetett gyermek, bölcsődei

nappali tagozaton tanuló férőhelyek száma
szülő)

2008 0 0 O O

2009 O 0 0 0

2010 0 0 0 0

2011 0 0 0 0

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 O

• Forrás: önkormányzati adatok
Községünkben nincs bölcsőde.

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

. családi napköziben engedélyezett családi napköziben a térítésmentes
ev férőhelyek száma férőhelyek száma

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

F Forrás: önkormányzati adatok
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Községükben nincs családi napközi.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (p1. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Nincs külön gyermekorvosi praxis, gyermek szakorvosi ellátás legközelebb Jászberényben van.

c) 0—7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (p1. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok

Logopédiai foglalkozás van.

d) gyermekjóléti alapellátás
A gyerrnekJóléti szolgálat és a védőnő segíti.

e) gyermekvédelem
Működik a Jelzőrendszer, óvoda, iskola, védőnő, gyermekjóléti szolgálat vesz részt benne.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Községünkben az óvodai és az iskolai gyermekvédelmi felelősökhöz is fordulhatnak probléma esetén az

érintettek.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A családsegítő szolgálat segíti.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A következő lehetőségekből lehet választani: foci, néptánc, társastánc, hittan, kézilabda, karate,

úszótanfolyam, cserkészet, a strandon különböző táborozási és sportolási lehetőség van.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Cserkészet:
egyházi tevékenység, amelynek fő alapja az egyház, hetente egy alkalommal van a foglalkozás, amelynek
része p1: hazaszeretet, hagyományőrzés, népi játékok, ének, tánc, régi mesterségek ismerete elsajátítása,
közösségformálás, konfliktuskezelés, egymáshoz való viszony ( minden cserkész testvér).

A SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) programon belül az iskolában bűnmegelőzési előadás volt,
melynek keretén belül kerékpárok gravíroztatására is lehetőség nyílt (kódot kaptak, mely a rendőrség
nyilvántartásába került). Ezt a lehetőséget az egész lakosság igénybe vehette.

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
50%-os és ingyenes étkeztetés (szünidőben is), hétvégi étkeztetés nincs. Rászorultság esetén ingyenes
tankönyv Jár.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A Kormány a 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes
tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói, és terjeszti ki a középiskola 9. évfolyama
számára. Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes
tankönyvellátásra Jogosult

I) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyúJtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei

Nem releváns.

]) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló Juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
50%-os és ingyenes étkeztetés, ingyenes tankönyv, heti kétszer tej és kenyéradomány a Vöröskereszttől.
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2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából 11 család hetente két alkalommal tej-kenyér adományban
részesül.
A Vöröskereszt december elején minden évben adománygyűjtést szervez a Tesco -ban, melyen helyi
önkéntesek segítenek, az általuk összegyűjtött adományokat a gyermekjóléti szolgálat osztja szét a
rászoruló családok között.

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

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG dl,

Az óvoda telephelyeinek száma 1

Hány településről járnak be a 2
gyermekek
Óvodai férőhelyek száma 50

Óvodai csoportok száma 2

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól 6.00.-17.00.
.„h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám
Óvodapedagógusok száma 4 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok 4 0
szám a
Gyógypedagógusok létszáma O O

Dajka/gondozónő 2 0

Kisegítő személyzet O O

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A személyi és a tárgyi feltételek megfelelőek az óvodai élet zavartalan működéséhez.
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

óvodai . óvodai feladat- óvodai
. 3-6 éves korú ovodai óvodába beírtev gyermekcsoportok ellátási helyek

gyermekek száma . férőhelyek száma gyermekek száma gyógypedagógi’szama száma csoportok szám

2008 49 2 50 1 49 0

2009 44 2 50 1 44 0

2010 44 2 50 1 44 0

2011 44 2 50 1 44 0

2012 40 2 50 1 40 0

2013 39 2 50 1 39 0

2014 31 2 50 1 31 0

2015 31 2 50 1 31 0

2016 32 2 50 1 32 0

2017 35 2 50 1 35 0

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés

Községünkben mindig be van íratva a 3-6 éves korú gyerekek 100%-a.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

Általános iskola 1-4 Általános iskola 5-8 . . . . napközis
. . . . altalanos iskolasok .evfolyamon tanulok evfolyamon tanulok . tanulok

. . szama .
. szama szama szamatanev

fő fő fő fő %

2010/2011 90 93 183 44 24,0%

2011/2012 90 93 183 42 23,0%

2012/2013 89 94 183 38 20,8%

2013/2014 85 87 172 30 17,4%

2014/2015 85 88 173 30 17,3%

2015/2016 75 88 163 30 18,4%

2016/2017 75 90 165 43 26,1%

[ Forrás: önkormányzati adatok
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Általános iskolai tanulók száma

80

60

Bár településünkön folyamatosan csökken a gyermekek száma, az iskolában a létszám érdemben nem
változik, mivel a környező településekről több gyermeket ide íratnak be a szülők.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

Az iskolában a létszám érdemben nem változott.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A 2015/2016. tanévtől enyhe csökkenést mutat az iskolában tanulók száma (75 fő).

4.4.8. számú táblázat -Általános iskolák adatai

általános
. ‚ . . . . iskolai

. . . . . . altalanos iskolai osztalyok szama aaltalanos iskolai osztalyok szama ‚ ‚ . . . feladat-
‚ gyogypedagogiai oktatasban ‚ . .

tanev e’iatasi
helyek szán~

1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1

2013/2014 4 4 8 0 0 0 1

2014/2015 4 4 8 0 0 0 1

2015/2016 4 4 8 0 0 0 1

2016/2017 4 4 8 0 0 0 1

Forrás: önkormányzati adatok
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Általános iskolák adatai

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

4.4.12. számú táblázat - AS. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

S. évfolyamot eredményesen
befejezettek száma /aránya a

tanév nappali rendszerű oktatásban

fő %

2010/2011 20 100

2011/2012 23 100

2012/2013 23 100

2013/2014 24 100

2014/2015 19 100

2015/2016 23 100

2016/2017 16
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1

O
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F Forrás: önkormányzati adatok I
100

48



8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Nincs adat.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A 2014/2015-ös tanév adatai: óvodánkban 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek volt, 2 tő gyógypedagógus
járt ki hozzájuk Szolnokról, ill. Tápiógyörgyéről heti egy alkalommal.
Iskolánkban 8 tő sajátos nevelési igényű gyermek volt akikkel a Jászberényből kijáró fejlesztő pedagógusok
heti 3 órában foglalkoztak, a 9 tő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekkel pedig
heti 1 órában.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A 2017/2018-as tanév adatai: iskolánkban 10 fő sajátos nevelési igényű gyermek van és 13 fő beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek.

b, közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (p1. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Igény szerint a gyógypedagógus Jászberényből és Tápiógyörgyéről jár.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nem releváns’

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Nem releváns.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nem releváns’
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

beazonosított problémák

Településünk demográfiai mutatói alapján csökken
a gyermekek száma.

A nyári óvodai, iskolai bezárás ideje alatt nem
megoldott a gyermekek alternatív felügyelete.

fejlesztési lehetőségek

Gyermekvállalás és betelepülés ösztönzése, a
település népszerűsítése.

Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal,
önkéntesek toborzása a felügyelethez.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A Munka törvénykönyvéről szó ló 2012. évi 1. törvény 12. 5-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, Így
különösen a munka dijazásával kapcsolatban oz egyenlá’ bánásmód követelményét meg kell tartani. A
munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét,
mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erá’feszítést,
tapasztalatot,felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kellfigyelembe venni.

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, ősszehasonlítható helyzetben lévő személyekhez
képest amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot,
az anyasógot és terhességet is.

Településünkön a 2012-es adatok szerint 33 munkanélküli nő volt, közülük különösen hátrányos
helyzetben vannak

. a45évfelettinők

. a pályakezdők jövőbeli gyermekvállalásuk miatt

. a gyesen levő, illetve a kisgyermekes anyukák.
Ezen csoportok különös figyelmet és támogatást igényelnek. Jelenleg a közmunkaprogam keretén belül

oldja meg egy részük foglalkoztatását a község.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

F Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek
év

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 607 603 583 585 24 18

2009 499 591 468 566 31 25

2010 582 600 548 569 34 31

2011 590 591 552 552 38 39

2012 539 553 431 425 32 33

2013 576 584 563 568 13 13

2014 581 580 553 553 28 27

2015 599 546 534 524 25 22

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 21 25

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 16 21
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Településünkön a munkavállalási korúak száma a nőknél magasabb, ugyanakkor a foglalkoztatott nők
száma kevesebb (553 fő- 425 fő). Valószínű ebben szerepet játszik az a tény, bogy Inkább férfiakra van
szükség a helyi munkaerőpiacon (tsz, radiátorgyár, építkezési vállalkozók stb...).
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2O15.évi felülvizsgálat megállapításai:
A nők és a férfiak között nincs különbség a munkavállalási korúak, a foglalkoztatottak és a munkanélküliek
tekintetében. 2013-ban csökkent, de 2014-ben duplájára nőtt a munkanélküliek száma mindkettő nem
esetében.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015-től csökkent a munkanélküliek száma férfiak és nők között egyaránt.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Számítógépes alapismeretek tanfolyam zajlott a Tudásod a jövőd! keretén belül, melyben főként nők vettek
részt.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A házi betegápoló képzésen csak nők (10 fő) vettek részt 2013. december 1. és 2014. március 31. között
zajlott mely segítette őket a későbbi elhelyezkedésben.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nincs adat.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (p1. bérkülönbség)
Nincs adat.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (p1. bölcsőciei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelybiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)

Bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és
gondozható a bölcsődében.

Családi napközi
A gyermekek napközben! ellátásának minősül a bölcsőde! és ávodai ellátásban nem részesülő, továbbá az
iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit
vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú
ellátása.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást

Családi gyermekfelügyelet
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját
otthonában.
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő
nappalifelügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést.
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek

Házi gyermekfelügyelet
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő
otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben
nem biztosítható (p1. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben
tudja megoldani.
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Alternatív napközben! ellátás
Alternatív napközbeni ellátás ajátszótéri program, játszó ház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,
- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb

szabadidős és pre venciós szolgáltatás,
- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali

felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez
szükséges — külön jogszabályban meghatározott — személyi és tárgyifeltételekkel.

Óvoda
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a harmadik életé vét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodaifelvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. ~

Általános Iskola
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórai
és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. g-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola
fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni
időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.

5.3 Családtervezés, anya-és gyermekgondozás területe

5.3. Számú táblázat - Családtervezés, anya-és gyermekgondozás területe

. ..... . 0-3 év közötti átlagos gyermekszámev vedonok szama ‚ ‚„„‚

gyermekek szama vedononkent

2008 1 46 89

2009 1 43 86
2010 1 43 85
2011 1 33 68
2012 1 18 58
2013 1 20 63
2014 1 22 65
2015 1 35 59
2016 1 44 66
2017 1 48 76

[ Forrás: TeIR, helyt adatgyűjtés

8
Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt.
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Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)
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Községünkben 1 védőnő van, aki ellátja a gyermekeket és az édesanyák is bizalommal fordulhatnak hozzá
problémáikkal. Felvehető a kapcsolat a családgondozóval is.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:

A gyermekek számában kis növekedés figyelhető meg 2012-höz képest.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015 óta folyamatos növekedés figyelhető meg a gyermekek számában.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Nincs adat.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (p1. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

A legközelebbi anyaotthon Szolnokon van, egyéb szolgáltatásról nincs adat.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők aktívan részt vesznek a helyi közéletben, képviseltetik magukat a helyi képviselő-testületben,

tevékenyek a civil szervezetekben.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák ás felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Az 5. 1. a, pont alatt említettek mellett probléma lehet az elhallgatott családon belüli erőszak, mely lehet
fizikai és/vagy lelki. A családsegítővel nem veszik fel a kapcsolatot, így a jelzőrendszer nem működik.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Nehéz a visszatérés a munkába a gyermeket Kapcsolatfelvétel, álláskereső klub létrehozása,
vállaló anyák esetében. felvenni a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal.

A gyes alatt otthon levő nő mentális állapota Szabadidős programok szervezése, baba-mama klub,
romolhat, magányérzet, szülés utáni depresszió mentálhigiénés csoportfoglalkozás.

alakulhat ki.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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I 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (p1. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések
irónyadók:

A társadalombiztosítási nyugellátásrál szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer

5. sajátjogú;és
6. hozzátartozói

nyugellátásokat biztosít

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:
az öregségi nyugdíj,
a rehabilitációsjáradék.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozái nyugellátás:
1. oz özvegyi nyugdíj;
2. az árvaellátás;
3. a szülői nyugdíj;
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5. özvegyi járadék.

Időskorúakjáradéka
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony
összegű ellátással rendelkeznek. A Szt 25. fa szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője
állapítja meg.

Jászboldogházán - mint oly sok településen - elöregedőben van a társadalom. Az időskori demográfiai
jellemzők:

. növekedik az Idősek aránya

. átlagéletkoruk nő

. nők élettartama hosszabb

. növekszik az özvegyek száma.

6.1.1. számú táblázat — Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

. nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban nyugdíjban, nyugdíjszerű ..

ev . ..„.. . . . . ....„ . osszes nyugdijas
reszesulo ferfiak szama ellatasban reszesulo nok szama

2008 254 363 617

2009 253 351 604

2010 244 347 591

2011 238 345 583

2012 331 233 564

2013 322 220 542

2014 212 314 526

2015 205 305 510

2016 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

2017 na. na. #ÉRTÉK!

Forrás:TeIR, KSH-TSTAR
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Nyugdíjasok száma (fő)

300

200

összes nyugdíjas

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma jóval nagyobb, mint a férfiaké, ez is
alátámasztja a már említett tényt, hogy több az Idős nő, mint a férfi, mindkettő nem száma folyamatosan
csökken a társadalmon belül, ami összhangban van a lakónépesség csökkenésével.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A 2013-ban tett megállapítások ma is aktuálisak.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma 2014-től csökkent, a nők száma pedig
növekedett. A nyugdíjasok száma csökkent, mely a lakónépesség csökkenésével magyarázható.

6.3.1. számú táblázat -64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

‚ 64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
ev

fő fő %
2008 338 0 0%

2009 346 0 0%

2010 353 0 0%

2011 348 0 0%

2012 328 0 0%

2013 335 0 0%

2014 359 0 0%

2015 340 0 0%

2016 n.a. O 4*ÉRTÉK!

2017 n a. O #ÉRTÉK!

~ Forrás:KSH,TeIR-TSTAR
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64 évnél idősebbek

O
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008-hoz képest a 64 év feletti lakosság száma csökkent.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
2012 óta növekedett a 64 év feletti lakosság száma.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015-ben 340 főre csökkent a 64 évnél idősebb lakosok száma.

6.3.2. számú táblázat - ldőskorúakjáradékában részesülők száma

év időskorúak járadékában részesülők száma

2008 1
2009 1

2010 1

2011 0

2012 0

2013 0

2014 0

2015 0

2016 0

2017 O
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[Forrás: TeIR,KSH-TSTAR
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0,2

időskorúak járadékábar’ részesülők
száma

2011-2012-ben nem volt a településen időskorúakjáradékában részesülő.
2017.évj felülvizsgálat megállapításai:

2013-2017 között nem volt a településen időskorúak járadékában részesülő.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Nincs adat.

b) tevékeny időskor (p1. élethosszig tartó tanulás, Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

Nincs adat.

2015,évi felülvizsgálat megállapításai:
Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület önállóan és a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel közösen is szervez kulturális
programokat, műsorokat a község lakosainak részére.

A SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) programon belül 2015 tavaszán az iskola mellett a nyugdíjas
klubban is volt bűnmegelőzési előadás, melynek keretén belül kerékpárok gravíroztatására is lehetőség
nyílt (kódot kaptak, mely a rendőrség nyilvántartásába került). Ezt a lehetőséget az egész lakosság igénybe
vehette. Sok nyugdíjas is csatlakozott a SZEM jelzőrendszerhez.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs adat.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz ás a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Községünkben kéthetente lehetőség van vérvételre (nem kell elutazni Jászberénybe), ezenkívül van
vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, koleszterinmérés, időszakos szemvizsgálat, tüdőszűrés.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Nyugdíjasklub, könyvtár, tájház, kórus, idősek világnapja alkalmából színházi előadás helyben.

1,2

1

0,8

0,6

O
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2017 szeptemberében a Csillagvirág Kórus (melynek több nyugdíjas tagja van) Erdélyben járt, a
nyugdíjasklub tagjai pedig Bogácsra utazhattak. 2016-2017-ben a Gyere velünk a múzeumba! programon
belül a falu idősei múzeumi előadásokon vehettek részt.
c) idősek informatikai jártassága
Az e-ponton mindenki számára, így az időseknek is lehetősége van informatikai hozzáférésre és
felvil ágosításra.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

Már említettük, hogy községünkben jól működő nyugdíjasklub van, mely közös kirándulásokat is szervez
(p1. Bogácsra), s a helyi közösségi életben is Jelentős szerepe van, szoros kapcsolatot ápol a Boldogházáról
Elszármazottak Baráti Társaságával.

Életvitelt segítő támogatást nyújt több házi segítségnyújtással foglalkozó szervezet. Szociális támogatást
nyújtó személyes szolgáltatásba tartozik, hogy az önkormányzat az időseknek és egyedülállóknak kifizeti a
szemétdíj 50%-át, 80 év felett karácsonyi csomagot ad.

6.5 Következtetések: problémák beazonositása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

Igényfelmérés, közmunkások, önkéntesek
kiszervezése az idősekhez.

Igényfelmérés, érdeklődés felélénkítése, önkéntesek
kiszervezése, képzés megszervezése.

Fogyatékas személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallússzervi, mozgásszervi, értelmi képességeit
Jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikáciájában számottevően
korlátozott és ez számára tartás hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.

A Fogyatékossággal élő személyek jogairál szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény .1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi
szerepvállalását.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Jászberény Város Önkormányzatának szociális alapszolgáltatásai közül a következők a kistérségben élők, Így
a jászboldogházai lakosok számára is igénybe vehetők:

Az idősek számára nehézséget okoz a ház körüli
teendők ellátása.

Idősek számára az internetezés nehézséget
jelent.

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
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. Fogyatékos személyek nappali ellátása

. Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

. Támogató Szolgáltatás.
E három szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről a település honlapján és a helyi Újság 2015.
szeptemberi számában bővebb információ olvasható.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

7.1.2. számú táblázat Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

év
önkormányzati fenntartású egyházi fenntartású civil fenntartású

intézményben intézményben intézményben

2008 0 0 0

2009 0 0 0

2010 0 0 0

2011 0 0 0

2012 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

O O O

F Forrás: TelR,KSH-TSTAR

Nappali ellátásban részesülő fogyatékkal élő személy nincs.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei,
közfoglalkoztatás)
Helyben 2003-2012 között volt lehetőségük dolgozni egy cégnél.

foglalkoztatottsága (Pl. védett foglalkoztatás,

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Nincs adat.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Ellátásiformák:

• Fogyatékosság! támogatás: A Fot. 22. ~-a alapján biztosított fogyatékosság! támogatás a súlyosan
fagyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítá. havi rendszerességgel járó pénzbeli
juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétőlfűggetlenül - anyag!
segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.

2017

61



Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki
a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, Illetve 80 %-os vagy azt meghaladó
mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem
állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult.

• Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. fa értelmében szerzési és átalakítási támogatásra
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult

• Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
2. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
3. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak

minősül,
4. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül

6. Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátásiformák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek
otthona, rehabilitációs intézmények,fogyotékos személyek gondozó háza, lakó otthon

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

megváltozott munka képességű személyek egészségkárosodott személyek szociális
év

ellátásaiban részesülők száma ellátásaiban részesülők száma

2008 46 2

2009 42 2

2010 42 2

2011 n.a. 1

2012 92 1

2013 87 2

2014 83 2

2015 73 1

2016 n.a. na.

2017 na. na.

F Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

62



Szociális ellátásban részesülők száma (tő)

2010 2011 2012 2013 2014

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma csökkent. Az
egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 2 tő.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
2012 óta folyamatosan csökkent a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma.
Az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma eggyel nőtt.

Módosult augusztus elsejétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011.évi CXCI,törvény (Mmtv.).
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015-ben csökkent a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma. Az
egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma egyre csökkent.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz ás a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadá lymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Településünkön nagyon kevés az önkormányzati tulajdonban levő középületek akadálymentesítettsége, az
óvoda részben akadálymentes, de az orvosi rendelő, művelődési ház, könyvtár, tájház, iskola, tornacsarnok
nem. Több pályázat be lett adva akadálymentesítésre, de mindig elutasították.
2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Az orvosi rendelő, a templom és a polgármesteri hivatal akdálymentesítettsége megvalósult, bővebb
Információk erről a Zavartalan közlekedés című IT-ben találhatóak.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A tornacsarnok akadálymentesítettsége részben megvalósult.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesitettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
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A közszolgáltatásoknál nincs akadálymentesítés, a kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetősége nagyon gyér, az információs és kommunikációs akadálymentesítettség sem megoldott. A
szolgáltató épületek akadálymentesítettsége egy helyen megoldott (Takarékszövetkezet).

c) munkahelyek akadálymentesítettsége

A munkahelyek akadálymentesítettsége községünkben gyerekcipőben Jár, csak egy helyen megoldott.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

Nem megoldott.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (p1. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

Nincs ilyen.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Nincs adat.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

Afogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Nem teljes az akadálymentesítés községünkben.

A településünkön a fogyatékkal élő személyek
kilétéről és számukról nem áll rendelkezésre elég

információ.

Intézmények összeírása, lakosság megkérdezése,
szükséglet felmérése.

Adatgyűjtés, tájékozódás számukról,
élethelyzetükről.
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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.)
Az önkormányzat feladatainak ellátása során folyamatosan együttműködik a település civil szervezeteivel,
ennek keretében minden évben támogatást nyújt a részükre. A civil szervezetek aktív tevékenységet
folytatnak, rendezvényeiken, programjaikon szívesen részt vesz a lakosság. Segítséget nyújtanak az
önkormányzat által szervezett rendezvények lebonyolításában is.
Civil szervezeteink:

. Polgárőrség

. Boldogházi Gyermekekért Alapítvány

. Faluvédő és Szépítő Egyesület

. CondorsM.C.

. Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága

. Önkéntes Tűzoltó Egyesület

. Ezüstkor Nyugdíjasklub

. Jászboldogházi Sportegyesület

. Jászboldogházi Autósport Egyesület

. Jászföld Hagyományőrző Egyesület
~ Szent Vendel Társulat

~ Csillagvirág Énekkar Egyesület

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A Jászboldogházi Autósport Egyesület 2014-ben megszűnt.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Az önkormányzat együttműködik a Római Katolikus Egyházzal és a már említett civil szervezetekkel,
nemzetiségi önkormányzat nincs.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

Településünk a Jásztelekkel társult, nevünk: Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai
Kirendeltség.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Nincs nemzetiségi önkormányzat.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Például:
. a Nyugdíjas Egyesület teljes mértékben felkarolja a nyugdíjasokat (Pl. egészségügyi tájékoztatás,

felvilágosítás az Életet Az Éveknek szervezet prospektusai alapján)
. a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány az általános iskolásokat és az óvodásokat is.

f,for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nincs adat.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami Vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába

A HEP sablon elkészítése, illetve a következtetések levonásának áttekintése közösen.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.

A település honlapján az anyag előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást adunk és észrevételi
lehetőséget biztosítunk. A HEP bármikor bővíthető.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések

Célcsoport
problémák beazonosítása fejlesztési lehetőségek meghatározása

rövid megnevezéssel rövid címmel

LTájékoztatás, kapcsolatfelvétel a
1.Munkanélküliség, többen nem munkaügyi központtal.

Romák .

és/vagy regisztráltatják magukat. 2.Családsegítővel felvenni a kapcsolatot,
2.Az igénybe vehető ellátásokról (segélyek, lakossági tájékoztató megszervezése,

m élyszegény
egyéb juttatások) információhiány. segítségnyújtás az ellátások

-ségben élők igénybevételéhez.

1.Települési demográfiai mutatók alapján 1.Gyermekvállalás és a betelepülés
csökken a gyermekek száma. ösztönzése, település népszerűsítése.

2.A nyári óvodai, Iskolai bezárás ideje alatt 2.Együttműködés a gyermekjóléti
Gyermekek

nem megoldott a gyermekek alternatív szolgálattal, önkéntesek toborzása a
felügyelete. felügyelethez.

Llgényfelvétel, közmunkások, önkéntesek1.Az Idősek számára nehézséget okoz a ház kiszervezése az idősekhez.
körüli teendők ellátása.

2.lgényfelmérés, érdeklődés felélénkítése,Idősek 2.ldősek számára az internetezés
önkéntesek kiszervezése, képzésnehézséget jelent. ‚

megszervezese.

1. Kapcsolatfelvétel, álláskereső
klub létrehozása, felvenni a1.Nehéz a visszatérés a munkába a

kapcsolatot a munkaügyigyermeket vállaló anyák számára. központtal.
2. A gyes alatt otthon levő nő mentális

Nők 2. Szabadidős programok
állapota romolhat, magányérzet, szülés

szervezése, baba-mama klub,utáni depresszió alakulhat ki.
mentálhigiénés

csoportfogla I kozás.

Fogyatékkal 1.Nem teljes az akadálymentesités 1. Intézmények összeírása, lakosság
élők községünkben. megkérdezése, szükséglet felmérése.

2.A településünkön a fogyatékkal élő 2. Adatgyűjtés, tájékozódás számukról,
személyek kilétéről és számukról nem áll élethelyzetükről.

rendelkezésre_elég_információ.
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A beavatkozások megvalósítói

Következtetésben megjelölt Az intézkedésbe bevont
Célcsoport beavatkozási terület, mint aktorok és partnerek

intézkedés címe, megnevezése — kiemelve a felelőst
Romák • Légy aktív! Munkaügyi Központ
és/vagy • Okosabban több jár! Önkormányzat
mélyszegény
-ségben élők

. Népesedjünk! Önkormányzat
Gyermekek • Vigyáznak a gyermekünkre önkéntesek

. Rend a ház körül! Önkormányzat
Idősek • Nagyszülők és az Internet! önkéntesek

. Édesanyák újra a munkában Munkaügyi Központ
Nők • Boldog mama-baba! Önkormányzat

Fogyatékkal • Zavartalan közlekedés Önkormányzat
élők • Fontosak az adatok

Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák ugyanolyan megbecsült tagjai lesznek közösségünknek,
mint most.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szociális helyzetén, amennyire erejéből telik, segítsen
az önkormányzat.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek boldog, kiegyensúlyozott gyermekkorát, alapvető szükségleteik
kielégítését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek mentális és szociális igényeire.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermekvállalás támogatását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetére, biztosítani kívánjuk számukra spedális igényeik
kielégítését.

Intézkedési terveinkben több helyen az önkéntesekkel kapcsolatos alábbi jogszabályra támaszkodunk:
A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik
érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeiről. E rendelkezés tartalmazza az ötven óra közösségi
szolgálat (a köznyelvben gyakran önkéntes munkaként hivatkoznak rá) elvégzésének kötelezettségét is.

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Településünk 8 középiskolával áll szerződésben. A diákok különböző területeken töltötték el az 50 óra
közösségi szolgálatot (óvoda, önkormányzat, strand).

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2017-ben többek között az óvodában és a strandtáborban segítettek az 50 óra közösségi szolgálatot
teljesítő diákok.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
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Intézkedés címe: Légy aktív!

Feltárt probléma
Nem minden munkanélküli regisztráltatja magát.

(kiinduló értékekkel)

Célok -

Minden munkanélküli regisztráltassa magát.
Általános

R: célcsoport beazonosítása, felkeresése
megfogalmazás és

K: kapcsolatfelvéte! a Munkaügyi Kirendeltséggel, tájékoztatás a regisztráció
rövid-, közép- és
hosszútávú mikéntjéről, fontosságáról

H: regisztráltként részt vehet a közmunkaprogramban, az utánuk járó
időegységekre

kedvezmények miatt a munkaadók szívesen alkalmazzák őket
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás

Felmérés, tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, a regisztráció megvalósítása.
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
Önkormányzat

felelős

Partnerek Munkaügyi Kirendeltség

Határidő(k) pontokba
2017

szedve

Eredményességi
mutatók és annak
doku me ntá Itsága,

R: lista a nem regisztráltak számáról
forrása

K: dokumentáció a regisztrálás megtörténtéről
(rövid, közép és

H: álláskeresés regisztrált munkanélküliként
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük alulmotiváltság,
eszközei

Szükséges humán és tárgyi eszközök
erőforrások

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A célcsoport beazonosítása megtörtént, a középtávú terv megvalósítása folyamatban van.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2017-ben 37 fő a nyilvántartott álláskeresők száma, ami jelentős csökkenést jelent az előző évekhez képest.
Ennek oka, hogy visszakerültek a munka világába. A közfoglalkoztatottak létszámának csökkenésében is
látszik, hogy több ember tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.
2017-ben megszűnt probléma lenni a 2013-ban beazonosított intézkedés (nem minden munkanélküli
regisztráltatja magát). Elenyésző a nem regisztrált munkanélküliek száma.
Az IT megvalósultnaktekinthető.
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Intézkedés címe: Okosabban több Jár!

Feltárt probléma
Az igénybe vehető ellátásokról (segélyek, egyéb juttatások) információhiány.

(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános Tájékoztatás az ellátásokról.
megfogalmazás és R: tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról, személyes interjúk;
rövid-, közép-és igények,szükségletek felmérése
hosszútávú K: felvenni az önkormányzattal és a csalácisegítővel a kapcsolatot
időegységekre H: több ellátásban részesülnek a rászorulók
bontásban
Tevékenységek
( a beavatkozás kapcsolatfelvétel a célcsoporttal, tájékoztatás, tanácsadás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
önkormányzat

felelős

Partnerek Családsegítő szolgálat

Határidő(k) pontokba
2017

szedve

Eredményességi
mutatók és annak
doku me ntá Itsága,
forrása R:szórólap, feljegyzések, interjúk dokumentumai

K: családsegítő dokumentációi
(rövid, közép és

H: a megkapott segélyek, juttatások kivonatai
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük Információhiány - tájékoztatás
eszközei

Szükséges erőforrások Pénzügyi, humán és tárgyi

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Az intézkedés megvalósítása még nem kezdődött el.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A település honlapján 2016 óta a Letöltések/Nyomtatványok/Szociális ügyek oldalon különféle juttatások
igénybevételéhez szükséges dokumentumok találhatók. A nyomtatásban, kitöltésben és egyéb
tájékoztatásban segítséget nyújtanak az önkormányzat dolgozói.
Az IT megvalósu Itnak tekinthető.
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Intézkedés címe: Népesedjünk!

Feltárt probléma
Települési demográfiai mutatók alapján csökken a gyermekek száma

(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános

Gyermeklétszám növelése, betelepülés.
megfogalmazás és

R: lehetőségek feltérképezése, lakáshelyzet felmérése
rövid-, közép-és

K: támogatásokhoz szükséges erőforrások felkutatása, pályázatfigyelés
hosszútávú

H: bérlakásállomány növelése, pályázat beadása
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás

Feltérképezés, felmérés, erőforrás felkutatása, pályázatfigyelés
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
Önkormányzat

fe lel ős

Partnerek Helyi vállalkozások

Határidő(k) pontokba 2017
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága, R: lakásállomány felméréséről dokumentációk, saját jegyzetek
forrása K: támogatást igénybe vevők létszámáról dokumentáció, hirdetés a honlapon a
(rövid, közép és beköltözés lehetőségeiről
hosszútávon), H: pályázatbeadás, gyereklétszám és lakónépesség növelése,
valamint
fen nta rth atósága
Kockázatok
és csökkentésük Forráshiány, pályázatelutasítás — alternatív erőforrások felkutatása
eszközei

Szükséges erőforrások Humán, tárgyi és pénzügyi források

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Az Önkormányzat rendeletet hozott az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról: 1/201401. 05.),
melynek célja, hogy az Önkormányzat elősegítse a településen lakók és az itt letelepedni szándékozók
lakáshoz jutását és gyermekvállalását.
A támogatás formái: 1. kamatmentes kölcsön 2. Vissza nem térítendő támogatás:
-Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújthat azon igénylők részére, akik az igénylés
benyújtásakor 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelnek és a településünkön kívánnak lakóházat
építeni illetve új vagy használt lakóházat vásárolni.
-Azok is pályázhatnak, akik az igénylés benyújtásakor még gyermektelenek, de írásban egy vagy több
gyermeket vállalnak.
2014-ben 7, 2015-ben 5 család vette igénybe ezeket a támogatási formákat. A www.jaszboldoghaza.hu
weboldalon megtekinthető a rendelet.
Településünkön növekedett a betelepülni kívánó fiatal családok albérlet iránti igénye is.
A Népesedjünkl IT megvalósultnak tekinthető, a sikerességből és a lakosság igényéből adódóan az újra
kitűzését rendeljük el.
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2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról 1/2014(11. 05.) szóló rendelet továbbra is él. A fiatal
családok betelepülése ás a gyermekvállalási kedv egyaránt nőtt.
Az IT megvalósultnak tekinthető.
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Intézkedés címe: Vigyáznak a gyermekünkre

Feltárt probléma A nyáron az óvoda és iskola bezárás ideje alatt nem megoldott a gyermekek
(kiinduló értékekkel) alternatív felügyelete.

Célok -

Általános A nyári szünet alatt is legyen gyermekfelügyelet nyári táborozás keretében a
megfogalmazás és strandon.
rövid-, közép-és R: szükségletek felmérése, önkéntesek toborzása, helyszínfelmérés
hosszútávú K: helyszín kiválasztása, szerződések megírása, programok megszervezése
időegységekre H; rendszeressé tétel
bontásban
Tevékenységek
( a beavatkozás . . „‚ ‚ ‚Kapcsolatfelvetel a celcsoporttal, szerzodesek megirasa, programszervezes
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és .. .

.. onkormanyzat
felel os

Partnerek Önkormányzat, Önkéntesek, iskolakonyha, strand, helyi vállalkozók

Határidő(k) pontokba 2017
szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága, .‚ . . . ..

R: sajat feljegyzesek, tervek, dokumentaciokforrasa „ .

.. K: szerzodesek(rovid, kozep es .. . . ...

. H: ebedbefizetesi bizonylat, felajanlasok dokumentacioihosszutavon),
valamint
fen ntarth atósága
Kockázatok
és csökkentésük Alulmotiváltság - inspiráció
eszközei

Szükséges erőforrások Humán, tárgyi és pénzügyi eszközök

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Az óvoda a 4 hét takarítási szünet kivételével nyáron is fogadta a gyermekeket.
Az iskolás gyerekek részére 2015. július 6-24.-ig (3 hét) napközis táboroztatás folyt a strandon. Májusban
igényfelmérést végeztünk az iskolában, a szülők visszajelezték, hogy melyik héten szeretnék gyermeküket
beíratni.
Programok: úszás, vizes játékok, számháború, kézműveskedés, torna, homokfoci, röplabda, társasjáték.
A gyermekek már jelezték, hogy jövőre is szívesen részt vennének a napközis táborban.
A Vigyáznak a gyermekünkre IT megvalósultnak tekinthető, a sikerességből ás a lakosság igényéből
adódóan az újra kitűzését rendeljük el.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A napközis strandtábor idén nyáron harmadik alkalommal lett megtartva (4 héten át), melynek
megtartásában közfoglalkoztatottak és 50 óra közösségi szolgálatot teljesítő diákok is részt vettek.
Az IT megvalósultnaktekinthető.
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Intézkedés címe: Rend a ház körül

Feltárt probléma
Az idősek Számára nehézséget okoz a ház körüli teendők ellátása.

(kiinduló értékekkel)

Célok-
Az Idősek megsegítése, vegyük le vállukról a ház körüli teendők elvégzését

Általános
közmunkásoknak folyamatos munkát biztosít.

megfogalmazás és
R: szükségletfelmérés, önkormányzattal felvenni a kapcsolatot, önkéntesek

rövid-, közép- és
toborzásahosszútávú
K: helyszíni szemlék, igényfelmérés, szerződések megírása

időegységekre
H: rendszeressé tétel

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás

Felmérés, kapcsolatfelvétel, helyszíni szemlézés, szerződésírás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
önkormányzat

felelős

Partnerek Közmunkások, önkéntesek

Határidő(k) pontokba 2017
szedve

Eredm ényességi
mutatók és annak
d oku me ntáltsága,
forrása R: interjúk, felmérések dokumentációi

K: a tényleges munkavégzésről fotó
(rövid, közép és

H: elégedettségről megírt levelek, visszajelzések
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük Bizalmatlanság — tájékoztatás, összeismerkedés
eszközei

Szükséges erőforrások Humán, tárgyi és pénzügyi

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Telepűlésünkön közfoglalkoztatás keretén belül 2015. április 15.-augusztus 31. között 3 fő végzett az
időseknél házi segítségnyújtást, amely ingyenes volt.
Ez a lehetőség megszűnt,mivel Jászboldogháza is társult a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központhoz
2015. augusztus 3.-án. Igényfelmérés alapján (egészségi és családi állapot) vehető igénybe a szolgáltatás,
melynek térítési díja 400 Ft/óra.
Végzett tevékenységek, melyeket szintén 3 fő lát el:

. szociális étkeztetés

. házi segítségnyújtás: (27 fő részére) gyógyszerkiváltás, vérnyomásmérés, orvossal és családdal való
kapcsolattartás, bevásárlás, vasalás, takarítás, ház körüli teendők, lelki segítségnyújtás.

A Rend a ház körül IT megvalósultnak tekinthető, a sikerességből és a lakosság igénvéből adódóan az
újra kitűzését rendeljük el.
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2017évl felülvizsgálat meRállaDításai:

A 2015-ben írtak ma Is aktuálisak.
Az IT megvalósuitnakteldnthető.
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Intézkedés címe: Nagyszülők és az Internet

Feltárt probléma
Idősek számára az internetezés nehézséget jelent.

(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános

Az idősek tanulják meg felhasználói szinten a számítógépet kezelni.
megfogalmazás és

R: igényfelmérés, érdeklődés felélénkítése
rövid-, közép- és

K: önkéntesek kiszervezése, képzés megszervezése
hosszútávú

H: heti 2 alkalommal képzés megtartása az e-pontban
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás Igényfelmérés, tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, ismerkedés az önkéntesekkel és a
tartalma) pontokba számítógéppel
szedve

Résztvevők és
önkormányzat

felel ős

Partnerek Önkormányzat és önkéntesek

Határidő(k) pontokba
2017szedve

E red m ényességi
mutatók és annak
d oku me ntá Itsága,
forrása R: interjúk, szórólapok

K: szerződések dokumentációl(rövid, közép és
H:megtanulják használni a számítógépet, megismerik az internetezés világáthosszútávon),

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük Alulmotiváltság - inspirálás
eszközei

Szükséges erőforrások Humán és tárgyi

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
A Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár KSZR-es tagjaként a Jászboldogházi Könyvtár Információs és Közösségi
Hely 2015. szeptember 14-20. között számítógép használó tanfolyamot szervezett 10 fő részvételével. A
program KSZR támogatással valósult meg. 80%-ban idősek vettek részt rajta. A szervező Pappné Turóczi
Henrietta könyvtáros volt.
A Nagyszülők és az internet IT megvalósultnak tekinthető, a sikerességből és a lakosság igényéből
adódóan az Újra kitűzését rendeljük el.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2015 óta nem volt újabb számítógépes tanfolyam a településen, mert nem volt ilyen jellegű pályázat.
Az IT nem valósult meg.
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Intézkedés címe: Édesanyák újra a munkában

Feltárt probléma
Nehéz a visszatérés a munkába a gyermeket vállaló anyák számára.

(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános

Zavartalanabb visszatérés a munka világába.
megfogalmazás és

R: kapcsolatfelvétel a célcsoporttal, munkaügyi kirendeltséggel
rövid-, közép- és

K: álláskereső klub létrehozása
hosszútávú

H: sikeres elhelyezkedés a munka világában, akár részmunkaidőben is
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás

Kapcsolatfelvétel, klub létrehozása, szervezése
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
önkormányzat

felelős

Partnerek Munkaügyi kirendeltség

Határidő(k) pontokba
2017

szedve

Eredm ényességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása R: interjúk, a munkaügyi kirendeltség dokumentációi

K: álláskereső klub adatai
(rövid, közép és

H: visszaigazolások az elhelyezkedés tényéről
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük Alulmotiváltság, információhiány - inspiráció
eszközei

Szükséges erőforrások Humán és tárgyi eszközök

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Beszéltünk a védőnővel, aki megadta a főállású anyukák névsorát, emellett összegyűjtöttük a tartósan
munkanélküli kisgyermekes anyákat.
Megkerestük a könyvtárost, aki a baba-mama klub szervezője (mert a Boldog baba-mama IT célcsoportja
részben azonos az Édesanyák újra a munkában lT-vel), aki felvette a kapcsolatot a Magyar Államkincstár
egyik munkatársával és 2015. október 8. - án a családtámogatási ellátásokról volt egy tájékoztatás az adott
cél csoportnak.
Ilyen jellegű tájékoztatás, segítségnyújtás a jövőben is lesz.
Az Édesanyák újra a munkában IT megvalósultnak tekinthető, a sikerességből és a lakosság igényéből
adódóan az Újra kitűzését rendeljük el.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

2017 nyarán a védőnő szülésfelkészítő tanácsadáson belül tájékoztatást adott az igénybe vehető
családtámogatási ellátásokról. Az IT megvalósultnaktekinthető.

77



Intézkedés címe: Boldog baba-mama

Feltárt probléma A gyes alatt otthon levő nő mentális állapota romolhat, magányérzet, szülés utáni
(kiinduló értékekkel) depresszió alakulhat ki.

Célok-
Általános

Gyes/Gyed alatt is boldog, kiegyensúlyozott anyukák legyenek.megfogalmazás és
It Szabadidős programok szervezése

rövid-, közép-és K: baba-mama klub létrehozása
hosszútávú

H:nientálhigiénés csoportfoglalkozás heti rendszerességgelidőegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás Kutatás, kérdőívezés, program- és klubszervezés, felvenni a kapcsolatot a
tartalma) pontokba mentálhigiénés szakemberrel
szedve

Résztvevők és
önkormányzatfelel ős

Partnerek Mentálhigiénés szakember

Határidő(k) pontokba
2017szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,

R: kérdőívekforrása
K: a baba-mama klub adatai(rövid, közép és H: a mentálhigiénés csoportfoglalkozás dokumentumai

hosszútávon),
valamint
fe nnta rthatósága
Kockázatok
és csökkentésük Alulmotiváltság - inspiráció
eszközei

Szükséges erőforrások Humán, tárgyi és pénzügyi erőforrások

2O15.évi felülvizsgálat megállapításai:
Felvettük a kapcsolatot a védőnővel, elkértük a 3 éven aluli kisgyermekek anyukájának névsorát és címét.
Plakátot készítettünk, kiplakátoltuk a közintézményekben és felraktuk a község honlapjára.
Az első baba-mama klubra 2014. 04. 09.-én került sor a könyvtárban, melyen 26 fő vett részt. Kötetlen
beszélgetés, tapasztalatcsere zajlott az anyukák között, a kicsik pedig játszhattak, mesekönyveket
lapozhattak. A helyi védőnőt hívtuk meg vendégnek.
A baba-mama klub rendszeressé vált Kerekítő — Tippentő néven zajlik a könyvtár keretein belül, mindig
vannak meghívott vendégek.
A program Önkormányzati és KSZR támogatással zajlik.
A Boldog baba-mama IT megvalósultnak tekinthető, a sikerességből és a lakosság igényéből adódóan az
Újra kitűzését rendeljük el.
2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A baba-mama klub továbbra is működik meghívott vendégek részvételével. Az IT megvalósultnak
tekinthető.
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Intézkedés címe: Zavartalan közlekedés

Feltárt probléma
Nem teljes az akadálymentesítés községünkben.

(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános

Teljes akadálymentes közlekedés kialakítása községünkben.
megfogalmazás és

R: terepbejárás, lakosság megkérdezése, az intézmények összeírása
rövid-, közép- és
hosszútávú K: pályázatfigyelés, helyi erőforrások felmérése, tervrajzkészítés, civil összefogás

H: pályázatírás, kivitelezővel felvenni a kapcsolatot
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás

Helyi erők felkutatása, kutatás, tervezés, kérdőívezés, pályázatírás, megvalósítás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
önkormányzat

fele ős

Partnerek Pályázatkiiró cég, civil szervezetek, kivitelező

Határidő(k) pontokba
2017

szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,

R: kérdőív, emlékeztető feljegyzésforrása
K: tervrajz, fényképes dokumentum

(rövid, közép és
H: pályázat, szerződés a kivitelezővel

hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük Társadalmi közöny — lakossági fórum
eszközei

Szükséges erőforrások Humán, tárgyi és pénzügyi

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Terepbejárás során összeírtuk és lefotóztuk a közintézmények akadálymentesítésének állapotát. A vizsgált
11 közintézményből 2013-ban 4 volt akadálymentesített. 2014-ben 3 középület akadálymentesítettsége
valósult meg:
- a helyi Önkormányzat önerőből építette meg az akadálymentes bejáratot a mozgáskorlátozottak számára
2014. áprilisában
- az Új Széchenyi Terv Észak Alföldi Operatív Program (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0087) pályázatán belül
valósult meg az egészségház felújítása, mely az akadálymentesítettséget is magába foglalta
-az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével igénybe vehető támogatások keretén belül nyert támogatást a
Jászboldogházi Római Katolikus Templom a felújításra, mely az akadálymentesítettséget is magába foglalta,
2014. augusztusában volt az ünnepélyes átadás.
A Zavartalan közlekedés IT részben megvalósultnak tekinthető, a sikerességből és a lakosság igényéből
adódóan az Újra kitűzését rendeljük el.
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2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

A tornaterem részben akadálymentesített lett. Az IT megvalósultnaktekinthető.

Intézkedés címe: Fontosak az adatok

Feltárt probléma A településünkön a fogyatékkal élő személyek kilétéről és számukról nem áll
(kiinduló értékekkel) rendelkezésre elég információ.

Célok-
Általános

Az önkormányzatnak legyen nyilvántartása a fogyatékkal élőkről.
megfogalmazás és

R: adatgyűjtés, tájékozódás számukról
rövid-, közép- és
hosszútávú K: tájékozódás élethelyzetükről, fogyatékosságukról, egyéb betegségükről

H: a nyilvántartás kialakításaidőegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás

Kutatás, interjúk, adatgyűjtés, nyilvántartás létrehozása
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
önkormányzat

felel ős

Partnerek Önkormányzat, önkéntesek

Határidő(k) pontokba
2017

szedve

Ered m é nyességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,

R: kérdőívek, emlékeztető feljegyzések
forrása

K: névsor a célcsoportról, feljegyzés betegségeikről
(rövid, közép és

H: az önkormányzatnak minden fogyatékkal élő adata
hosszútávon),
valamint
fen nta rth atósága
Kockázatok
és csökkentésük Információhiány — lakossági fórum
eszközei

Szükséges erőforrások Humán és tárgyi eszközök

2015.évi felülvizsgálat megállapításai:
Kérdőívet készítettünk, melyen felsoroltuk a fogyatékosság típusait és a tartós betegségeket is,
korcsoportokra lebontva. A lakosság kikérdezése után a következő adatokat kaptuk:
226 fő küzd olyan betegséggel, ami következtében csorbulhat az esélyegyenlőséghez való joguk, ez a
lakosság 14,77 %-át jelenti, mely nagyságrendileg megfelel az Országos átlagnak (kb. 10%).
A kutatás után kaptunk egy képet a lakók egészségi állapotáról és a célcsoport nagyságáról, a felmérés
2014. márciusban készült anonim módon, mert a konkrét adatok személyiségi jogokat sértenének.
A Fontosak az adatok IT megvalósultnak tekinthető.

2017.évi felülvizsgálat megállapításai:

Az IT megvalósultnaktekinthető.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A B C D E F G H
A helyzetelemzés Az intézkedésA célkitűzéskövetkeztetéseibe

Az intézkedés összhangja egyéb Az intézkedés Az intézkedés megvalósitásahoz Az intézkedés
Intézkedés ‚ n feltárt Az intézkedéssel Az intézkedés Az intézkedés szükségescime, stratégiai tartalma felelőse megvalósitásának eredményességét eredményeinekerőforrásoksorszáma ‚ esélyegyenlőségi elérni kívánt cél dokumentumokka határideje mérő indikátor(ok) fenntarthatóságamegnevezese probléma (humán, pénzügyi,

megnevezése technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

Légy aktív Munkanélkülisé Minden 1.1., 2.1., 2.2. célcsoport Önkormányzat 2017 lista a nem Humán, tárgyi
g, többen nem munkanélküli pontok beazonosítás regisztráltak és pénzügyi
regisztráltatják regisztráltassa a, felkeresése számáról erőforrások.

magukat. magát.

Kapcsolatfeiv Dokumentáci
étel a ó a
Munkaügyi regisztrálás
Kirendeltségg megtörténtér
el, dl
tájékoztatás Álláskeresés

a regisztráció regisztrált
mikéntjéről, munkanélküliké

nt
fontosságáról
Regisztráltként
részt vehet a
közmunkaprogr
amban, az
utánuk Járó
kedvezmények
miatt a
munkaadók
szívesen
alkalmazzák
őket

2 Okosabban több Az igénybe Tájékoztatás az 1.1., 2.1., 2.2. tájékoztatás Önkormányzat 2017 Szórólap, Humán, tárgyi
Jár vehető ellátásokról. pontok az igénybe feljegyzések, és pénzügyi

I látásokról vehető interjú k erőforrások.
(segélyek, egyéb

Juttatások) szolgá Itatá so dokumentum

8



informáciáhiány król, a!
. személyes Családsegítő

interjúk; dokumentáci
igények,szüks ól
égletek A megkapott
felmérése segélyek,

Felvenni az juttatások
.. . kivonataionkormanyza
ttal és a
családsegítőv
el a
kapcsolatot
Több ellátásban
részesülnek a
rászorulók

3

II. A gyermekek esélyegyenlősége

Népesedjünk! Települési Gyermeklétszá 1.1., 2.1., 2.2. lehetőségeI Önkormányzat 2017 lakásállomán Humán, tárgyi
demográfiai m növelése, pontok feltérképezés y és pénzügyi

mutatók betelepülés. e, fel méréséről eroforrások.
alapján lakáshelyzet dokumentáci
csökken a felmérése ók, Saját
gyermekek jegyzetek
száma. Támogatások támogatást

hoz igénybevevő
szükséges k létszámáról
erőforrások dokumentáci
felkutatása, ó, hirdetés a
pályázatfigyel honlapon a
és beköltözés

lehetőségeir
bérlakásállomán ől

növelése1 pályázatbeadás,
palyazat gyereklétszám
beadasa és lakónépesség

növelése,
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2 Vigyáznak a A nyáron az A nyári szünet 11, 2.1., 2.2, szükségletek Önkormányzat 2017 szükségletek Humán, tárgyi
gyermekünkre óvoda és Iskola alatt is legyen pontok felmérése, felmérése, és pénzügyi

bezárás Ideje gyermekfelügyel önkéntesek önkéntesek erőforrások.
alattnem et nyári

megoldott a táborozás toborzása, toborzása,
gyermekek keretében a helyszínfelm helyszínfelm
alternatív strandon, érés érés

felügyelete. helyszín helyszín

kiválasztása, kiválasztása,
szerződések szerződések
megírása, megírása,
programok programok
megszervezé megszervezé
se se
rendszeressé rendszeressé

tétel tétel

3

Ill. A nők esélyegyenlősége

Édesanyák Újra Nehéz a Zavartalanabb 1.1., 2.1., 2.2. kapcsolatfelv Önkormányzat 2017 interjúk, a Humán, tárgyi
a munkában visszatérés a visszatérés a pontok étel a munkaügyi és pénzügyi

munkába a munka világába. célcsoporttal, kirendeltség erőforrások.
gyermeket
vállaló anyák munkaügyi dokumentáci
számára. kirendeltségg ói

el álláskereső
álláskereső klub adatai
klub visszaigazolások
létrehozása az elhelyezkedés

tényérőlsikeres
elhelyezkedés a
munka
világában, akár
részmunkaidőbe
n is

2 Boldog baba- A gyes alatt Gyes/Gyed alatt 1.1., 2.1., 2.2. Szabadidős Önkormányzat 2017 kérdőívek Humán, tárgyi
mama otthon levő nő is boldog, pontok programok a baba- ás pénzügyi

mentális kiegyensÚlyozot szervezése mama klub erőforrások.
állapota tanyukák

B



romolhat, egyenek. baba-mama adatai
magányérzet, klub a
szülés utáni létrehozása nientálhigiénésdepresszió
alakulhat ki. mentálhigiériés csoportfoglalkoz

csoportfoglalkoz ás
dokumentumai

ás heti
rendszerességge

3

IV. Az idősek esélyegyenlősége

Rend a ház körül Az idősek Az idősek 1.1., 2.1., 2.2. szükségletek Önkormányzat 2017 interjúk, Humán, tárgyi
számára megsegítése, pontok felmérése, felmérések és pénzügyi

nehézséget okoz vegyük le önkéntesek dokumentáci erőforrások.
a ház körüli vállukról a ház

teendők körüli teendők toborzása, ól
ellátása. elvégzését- helyszínfelm a tényleges

közmunkásokna érés munkavégzés
k folyamatos helyszín ről fotó
munkát biztosít.

kiválasztása, elégedettségről

szerződések megírt levelek,
visszajelzésekmegírása,

programok
megszervezé
se
rendszeressé

tétel

2 Nagyszülők és az Idősek számára Az Idősek 1.1., 2.1., 2.2. igényfelniéré Önkormányzat 2017 interjúk, Humán, tárgyi
internet az internetezés tanulják meg pontok s, érdeklődés szórólapok és pénzügyi

nehézséget felhasználói felélénkítése szerződések erőforrások.
jelent. szinten a

önkéntesek dokumentáciszámítógépet
kezelni. kiszervezése, ól

képzés megtanulják

megszervezé használni a
számítógépet,se megismerik az

heti 2 internetezés
alkalommal világát
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képzés
megtartása az a-
pontban

3

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Zavartalan Nem teljes az Teljes 1.1., 2.1., 2.2. terepbejárás, Önkormányzat 2017 kérdőív, Humán, tárgyi
közlekedés akadályment akadálymentes pontok lakosság emlékeztető és pénzügyi

közlekedésesítés megkérdezés feljegyzés erőforrások,
kialakítása

községünkbe községünkben. az tervrajz,
n. Intézmények fényképes

összeírása dokumentum
pályázat,

pályázatfigyel szerződés a
kivitelezővelés, helyi

erőforrások
felmérése,
tervrajzkészít
és, civil
összefogás
pályázatirás,
kivitelezővel
felvenni a
kapcsolatot

2 Fontosak az A A 1.1., 2.1., 2.2. adatgyűjtés, Önkormányzat 2017 kérdőívek, Humán, tárgyi
adatok településünkön településünkön pontok tájékozódás emlékeztető és pénzügyi

a fogyatékkal a fogyatékkal számukról feljegyzések erőforrások.
élő személyek élő személyek
kilétéről és kilétéről és tájékozódás névsor a
számukról nem szárnukrál nem élethelyzetük célcsoportról
áll áll ről, ‚ feljegyzés
rendelkezésre rendelkezésre fogyatékossá betegségeikr
elég információ. elég információ’ gukról, egyéb ől

betegségükrő az
önkormányzatn
ak minden

a nyilvántartás
kialakítása fogyatékkal élő

adata

8
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

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

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
m egval ósu Ija nak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre



- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HER 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 HER Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.

Fogyatékkal élők
esély

egyenlőségével
foglalkozó

munkacsoport
I



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 felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
oFelel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
oFigyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.



oTámogatnia kell, hogy az önkormányzat, Illetve intézményeinek vezetői minden ponton
megkapják a szükséges felkészítést ~5 Segítséget a HEP végrehajtásához.

oKötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

A HER Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HER IT megvalósításának koordinálása (a HER IT-ben érintett felek tevékenységének

összehangolása, instruálása),
- a HER IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat

felelősével közösen
- a HER 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 HER IT kijelölt irányítóinak’
- Az önkormányzati• ~intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
é rvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HER 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. p1. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt — de ennél gyakrabban, p1. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HER Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HER IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és — szükség esetén — felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HER IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
e I h á rításá ról.



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.



j 4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Jászboldogháza község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP lntézkedési Tervébe
beépítettük.

Ill. Ezt követően Jászboldogháza község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az lntézkedési Terv) megvitatta és 93/2017. (X.30.) számú Képviselőtestületi
határozatával elfogadta.

Mellékletek:

Jászboldogháza~ 2017. október 30.

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

Orczi Imrene
titkár

c—q 7~’~ i4’ ‚jc t (~t~siJia~itóg Énekkar Egyesúlel
] 5144 jászboldogJi~

RákóCZi út 27.
Auosza~2~ i,

Jászboldogháza, 2017. október 30. Turócziné Teréki Erika

r elnök

Szűcs Lajos
polgármester

oó-Kovács Balázs
elnök
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HEP elkészítési jegyzék9

9

Ez a jegyzék— mint a [-IEP melléklete—szakmailag is bizonyítja, hogy a 1-IEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum



NÉV10 HEP részei11 Aláírás12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

10 A jegyzék soronként jelöli a HER elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.

A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HER egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.

R= részt vett, t= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
12 Az adott partner aláírásával hitelesiti a sorban Jelölt részvételét a HER elkészítési folyamatban.



sz. napirend

‚Jászboldogháza Községi Önkormányzat Polgármesterétől

5144 ‚Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok tefjesítéséről és
ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról

Tisztelt Képviselő-Testület I Közgyűlés!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulíadék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás

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

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

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

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás

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

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás

székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
törzskönyvi azonosító szám (FIR): 576734
adószám: 15576732-2-16
statisztikai számjel: 15576732-3821-327-16
képviseli: Dr. Szabó Tamás
alapítói jogok gyakorlója: 33 települési önkormányzat

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

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

Szelektív Huliadékhasznosító ás kömyzetvédelmi Nonprofit korlátolt Felelősságű Társaság

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

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

Amennyiben az előzőekben bemutatott társulások részére a tulajdonos önkormányzatok értékesítik
az üzletrészeik mindegyikét, akkor a Szelektív Nonprofit Kft-vel kötendő közbeszerzési eljáráshoz
nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, figyelemmel a Kbt. fent idézett 9. 5(1) bekezdés i)
pontjára. Ilyen helyzet kialakítására az mutatkozik célszerűnek, hogy három egyforma arányú
üzletrésztulajdont szerezzenek a társuláok, mégpedig akként, hogy a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Kömyéke Települési
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás közös tulajdonban szerezze meg eleve az
üzletrészt, mivel e két társulásban részes önkormányzatok közül 20 önkormányzat mindkét
társulásban tag.

A térségben kialakult és bevált gyakorlat szerint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a VGU Salgótarjáni
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 12-09-001 807) látta el. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
területén pedig többek között a REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (16-09-013258), a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (16-09-006070) és a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16-10-001579) vett részt a hulladékgazdálkodási
feladatokban. Korábban részt vett a hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtásában a Jászapáti
Városüzemeltető Nonprofit Kft. (16-09-003567) is. E gazdasági társaságok mindegyike
köztulajdonban álló gazdasági társaság, ahol az önkormányzati, illetve a társulási tulajdon
kizárólagos. Nevezett társaságok részvétele a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak
ellátásában változatlanul indokolt, esetükben a Kbt. 9. 5 (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül lehet alvállalkozói szerződést kötni, emellett a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító
közös tulajdonú üzletrészek tekintetében a tulajdonosi részvételük is kívánatos a közbeszerzési
szabályok feltétlen megtartása érdekében. Mindegyik most említett gazdasági társaság azon
üzletrészben válik közös tulajdonossá, amely üzletrésszel érintett területen korábban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljesítésében közreműködött.

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

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

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

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

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

(a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok tejjesitésérői és
ennek érdekében a Térségi Huiladékgazdálkodási rendszer átalakításáról)

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

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

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

3. a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést és az azzal egy okiratba foglalt, a Ht. 37/B. 5 szerint az
önkormányzat részvételével működő Társulás tulajdonában álló
hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, vagyonelemek
üzemeltetéséhez szükséges vagyonkezelési szerződést a Szelektív
Nonprofit Kft-vel megkösse,

4. az önkormányzat tulajdonában álló és a Ht. 37/B. 5 hatálya alá
tartozó vagyon vonatkozásában a vagyonkezelési szerződést a
Közszolgáltatóval megkösse.

II. ‚Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a részesedése
mellett működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kft-ben részesedést szerezzen és
felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a részesedésszerzéshez szükséges jogügyleteket
dokumentáló okiratokat aláírja. Határidő: folyamatos

Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesül:

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

Társulás

Jászboldogháza, 2017. november 1 4.napján

Szűcs Lajos

polgármester

Mellékletek:

1) Szelektív Nonprofit Kft. létesitő okiratának tervezete

2) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezete (vagyonkezelési szerződéssel egy
okiratban) - mintaokirat
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HULLAD ÉKGAZDÁLKQDÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS

hulladék ártalmatlanításáról és hulladéklerakó üzemeltetésére a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás közszolgáltatási területére

amely létrejött egyrészről a

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

mint megrendelő (a továbbiakban: Társulás),

másrészről a

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

mint a települési szilárd hulladékot gyűjtő és szállító, a szelektív gyűjtést és
szállitást, valamint a regionális hulladéklerakó üzemeltetése útján az ártalmatlanitást
Jelen szerződés megkötésétől kezdődően végző Közszolgáltató (a továbbiakban:
Közszolgáltató)

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

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A KÖZSZOLGÁLTATÓ KIZÁRÓLAGOS
SZOLGÁLTATÁSI JOGANAK BIZTOSÍTÁSA

1. A Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. Fejezete alapján létrehozott, jogi személyiséggel
rendelkező társulás, melynek társulási megállapodását a társulás tagjai a saját
közigazgatási területükön belül keletkező szilárd települési hulladék ártalmatlanítását
szolgáló létesitmény létesítésére és müködtetésére, a települések korábbi
szeméttelepeinek rekultivációjára és a hulladékkezelési kőzszolgáltatás más
részfeladatainak (gyüjtés, szállítás, ártalmatlanitás) összehangolására kötötték meg.

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

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

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

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

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

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

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

8. A Társulás közigazgatási területén az ingatlanhasználók az ingatlanon kele6~ezö és
a közszolgáltatás hatálya alá tartozó valamennyi hulladék elhelyezéséröl a jelen
szerződésben rögzítettek szerinti helyi közszolgáltatás igénybevétele útján köteles
gondoskodni. A közszolgáltatás kötelezö igénybevételét és a szolgáltatás rendjét a
Társulás határozatban, a Társulás tagjai pedig ennek megfelelő rendeletben (a
továbbiakban: Rendelet) szabályozzák.

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Or. Szabö Tamás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Közszelgállstó ugrlezttöje

Benke Sándor
a Közszolgáltató üg~ezelöje
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9. Társulás garantálja — kötelezettséget vállal rá — hogy a korábbi kőzszolgáltatónak a

közszolgáltatási szerződése Jelen szerződés hatálybalépése napjával megszűnik.
Garantálja továbbá, hogy a tulajdonában vagy a tagőnkormányzatok tulajdonában
lévő valamennyi, a Ht. 37/B. 5 szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények,
eszközök, vagyonelemek vonatkozásában a korábbi közszolgáltató, illetőleg bármely
kívülálló harmadik személy használati joga megszűnik. A korábbi közszolgáltató,
illetőleg bármely kívülálló harmadik személy korábbi használó és Közszolgáltató
egymással az üzemeltetési szerződések megszünésére tekintettel — a Társulás
felügyelete mellett — elszámolni kötelesek, met’ elszámolási időszaknak 2018. január
31-ig le kell zárulnia, az elszámolás megtörténtéröl és annak jellemző adatairól
Közszolgáltató és Korábbi közszolgáltató a Társulás részére e határidőig
beszámolóra köteles.

II.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA

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

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

Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a minösitési osztály szerinti
követelményeknek, valamint a megfelelóségi vélemény feltételeinek teljesítését jelen
közszolgáltatási szerződés teljes hatálya alatt biztosi~a.

3. A Közszolgáltató a jelen szerződésben rögzitett feladatait jogszabá~’ban
meghatározott mértékű szolgáltatási dij ellenében végzi, melyet az NHK’J Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Közszolgáltató Zártkörüen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint fizet meg a Közszolgáltató részére, az 1. sz. mellékletben
részletezettek szerint.

4. A II. 1. pontban meghatározott üzemeltetés és a közszol~áltatás magában foglalja a
mindenkor hatályos jogszabályoknak és a Lerakó Uzemeltetési utasításának
megfelelöen különösen:

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

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

a Lerakóhely üzemeltetéséhez szükséges személyzet biztosítását

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

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

— a Társulás tagönkormányzatai közigazgatási területén elhagyott — illegális —

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

Ill.
A SZERZŐDÉS TARTALMA

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

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

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

c. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. pontban foglalt feladatokat a
közszolgáltatás jogszabá~’i és szakmai követelményeinek megfelelően
folyamatosan és teljes körűen elvégzi, biztositja az üzemeltetéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.

d. A beszállitott hulladék megfelelőségét a Közszolgáltató köteles ellenőrizni, a
lerakásra nem engedélyezett hulladék átvételét köteles megtagadni. A
Közszolgáltató nem engedélyezheti veszélyes hulladék lerakását.

e. A Lerakóhely karbantartási, állagmegóvási munkálatainak elvégzésére a
Közszolgáltató köteles, melynek keretében gondoskodik a Lerakó és annak belsó
úthálózata folyamatos tisztántartásáról, az épületek, a kerités és az egyéb
műszaki létesítmények karbantartásáról.

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Kösszolgáealö üg~ezelöje

Benke Sándor
a Közszelgáöa!ó üp~ezelá~e
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f. A Lerakó fejlesztését — kapacitásnövelését és korszerűsítését — mint üzemeltető

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

g. A Közszolgáltat6 köteles a Lerakó üzemeltetéséhez szükséges berendezéseket
az Társulástál az 1.9. pont szerint átvenni, azok megörzéséről, karbantartásáröl
gondoskodni, a jelen szerzödés megszűnését követően a rendeltetésszerű
használattal együtt járó elhasználódás figyelembe vételével az Társulásnak
visszaszolgáltatni.

h. Közszolgáltató — ha az ártalmatlanító müködtetésére közremüködót nem vesz
igénybe, avagy közreműködő igénybevételére nem köteles — jogosult a
közszolgáltatás keretein túl hulladék üzleti alapú ártalmatlanitására, mely esetben
— ha jogszabály kivételt nem tesz — a közszolgáltatás során megállapitott
hatósági díjak nem kötik. A közszolgáltatás keretein túl ártalmatlanitott hulladék
meg kell, hogy feleljen a hatósági engedélyeknek és az alkalmazott díj nem
eredményezhet versenyjogi szabálysértést. A közszolgáltatás keretein túl
hulladék befogadása csak a közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül és a
közszolgáltatás érdekeinek elsödlegessége mellett történhet. A közszolgáltató
hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli egyéb hulladékgazdálkodási
engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységét köteles ügy megszervezni, hogy az a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevekénységét ne veszélyeztesse. A közszolgáltató
hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kivüli egyéb hulladékgazdálkodási
engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységből származó eredményét köteles a közszolgáltatásra fordítani.

i. A Közszolgáltató az üzemeltetési utasítást csak az illetékes szakhatóságokkal
történt konzultációt követően mödosithatja.

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

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

Or. Szabó Tornán
a Társulás Elnöke
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I. A hulladékgyüjtés megszervezése a Közszolgáltatönak a jogszabályokban
meghatározottak figyelembevételével saját és diszkrecionális hatáskörében
történik, amennyiben arra jelen szerződés nem tartalmaz rendelkezést.

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

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

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

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

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

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

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

2. A Társulás jogai és kötelezettségei:

a. A Társulás határozatainak és a Társulás tagjainak a helyi közszolgáltatás igénybe
vételét és a szolgáltatás rendjét szabályozó rendeletének megalkotására,
módositására mindenkor a jelen szerződéssel összhangban, a Szerzödő Felek
egyeztetését követően kerül sor, különös tekintettel a közszolgáltatás során
kötelezően igénybe veendő Hulladéklerakó és Közszolgáltató tekintetében.

Dr. szabóTarnás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Közszolgállalá ügyvezelöje

Benke Sándor
Közszolgáöaló ügyaezelöje
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b. A Társulás biztosítja közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a
Közszolgáltató, valamint a Koordinál6 szerv számára szükséges információk
szolgáltatását.

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

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

e. Szerzödó Felek vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági
rendelkezések a közszolgáltatás személyi, tárgyi] anyagi feltételeit, Vagy egyéb
követelményeit érintően a Közszolgáltatóra vagy a Társulásra vagy tagjaira
bármilyen többletterhet rónak, a Szerzödó Felek egyeztetnek és szükség szerint
kiegészító megállapodást kötnek.

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

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

jogszabály elöírta esetben pedig szabályozzák — különösen:

— a közszolgáltatás tartalmát,

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

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

— a kőzszolgáltatással összefüggő - jogszabályban vagy a Társulási
Megállapodásban nem rendezett — települési és Társulási feladat-és hatáskört;

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

4. Társulás a határozataiban, tagjai az e határozatoknak megfelelő Rendeleteiknek
megalkotására, módositására mindenkor a Jelen szerződéssel összhangban, a
Szerzödó Felek egyeztetését követően kerül sor.

5. Társulás kőteles a Kózszolgáltató részére a szolgáltatás folyamatos és hatékony
ellátásához szükséges valamennyi információt biztosítani.

IV.
A TÁRSULÁS VAGY TAGJAINAK SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT

VÁLTOzÁS ESETE
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1. Társulás és/vagy tagjai, megszünésük, vagy a hulladék elhelyezésére vonatkozó
illetékességük elvesztése (p1. területi vagy funkcionális reform) esetére
kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak a jelen szerződésből eredó
jogaiknak és kötelezettségeiknek átruházásáról jogutódjukra, vagy arra, aki az
illetékességi körükben utódjukká válik. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra,
hogy a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek a jogutóddal szemben is
maradéktalanul eleget tesz.

VI.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést 10 év határozott idöre
kötik.

— A közszolgáltatási szerződés megszünik

— a határozott idő lejártával,

— a Közszolgáltató jogutód nélküli megszünésével,

— felmondással.

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

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

— a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben vagy jogszabályban
megállapitott kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette,

— ha a Közszolgáltató nem rendelkezik minösitési engedéllyel, vagy megfelelöségi
véleménnyel.

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

VII.
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

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

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

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

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
Közszolgállaló ügyvezelöie

Dr. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke

Benke Sándor
a Kösszolgállalá ügyvezelóje
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4. Közszolgáltató vagyonkezelésébe kerül jelen szerződés .9. alpontja alapján a Jelen
szerződés 3. számú mellékletében meghatározott vagyontárgyak (a továbbiakban:
vagyontárgyak) az ott megjelölt nyi~ántartási értékeken.

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

6. Szerződő Felek rögzitik, hogy a Közszolgáltatóriak az Ingatlanokra vonatkozó
vagyonkezelői joga a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 5:168. 5 értelmében az ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyzéssel Jön létre, a Közszolgáltatőt azonban a jelen Szerződés létrejöttének
időpon~ától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és kötelezettségei.

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

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

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

10.Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonkezelésében álló
vagyontárgyak állagát megőrzi, az ehhez szükséges karbantartási, állagmegóvási,
valamint üzemeltetési és fenntartási feladatokat folyamatosan ellátja.
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11.Szerzödő Felek rögzitik, hogy Jelen Szerződésben a felújítás és beruházás fogalma

alatt a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban ekként meghatározott
fogalmakat értik. A Közszolgáltató által elvégzett beruházások elszámolására,
számviteli rendezésére a hatályos Jogszabályok irányadóak.

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

13.A Szerződő Felek a birtokátruházásáról fényképmelléklettel ellátott birtok-átruházási
jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza különösen: a birtokátruházás tényét,
helyét, időpontját, a vagyonkezelt vagyon állapotát, állagát, a közüzemi mérőórák
gyári számát és állását, stb. Közszolgáltató a jegyzökönyv aláírásával az abban
rögzített állapot szerinti birtok-álruházás tényét elismeri.

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

15.Közszolgáltatö köteles a Jelen Szerződésben, valamint a Jogszabályokban előírt
kötelezettségeit teljesíteni.

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

I 7.Amennyiben a Társulás azt tapasztalja, hogy Közszolgáltató a fenntartási,
karbantartási és üzemeltetési kötelezettségének nem vagy nem teljes mértékben
tesz eleget, akkor a közszolgáltatóval egyetértésben a feladatok elvégzésére — azok
jellegétől függö — határidőt Jelöl ki. Amennyiben a közszolgáltató a megjelölt
határidőig ezen munkákat nem végzi el, Társulás jogosult azokat a Közszolgáltató
költségére elvégezni Vagy elvégeztetni. A munkák elvégzését Közszolgáltató nem
akadályozhatja.

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

19.A Szerződő Felek a Ptk. 5:68. 5, 5:69. 5 valamint az 5:70. 5 szakaszaival
összhangban kifejezetten rögzitik, hogy az Ingatlanok valamint az azon lévő épületek
a Társulás kizárólagos és tehermentes tulajdonát képezik, azokon a Közszolgáltató
által esetleg felépítendő épitmények illetve értéknövelö hozzáépítés, vagy beépités
vonatkozásában a megépítéstibeépítést követően, de azt megelőzően sem
keletkezik közös tulajdon, azok mindvégig a Társulás tulajdonában maradnak, illetve
tulajdonába kerülnek.

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

Dr. Szabó Tamás
aTá,sulás Elnöke
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ha a Közszolgáltató által felépiteridő építmények értéke az Ingatlanok értékét
lényegesen meghaladja.

21 .Közszolgáltató a neki felróható okból bekövetkezett vagyonvesztés esetén független
értékbecsió által készített értékbecslés alapján megállapított összegű pótlási
kötelezettség terheli.

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

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

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

23.Közszolgáltató köteles a vagyonkezelésbe kapott vagyontárgyakra — legalább bruttö
nyilvántartási értékén — teljes körű vagyonbiztosítási szerződést kötni és azt a jelen
Szerződés teljes időtartama alatt fenntartani, e szerződésben Társulást
kedvezményezettként megjelölni.

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

25.A Hasznositási Szerződést a Közszolgáltató Úgy köteles megkötni, hogy az a jelen
Szerződés bármely okből történő megszűnését követően az 30 (harminc) napos
felmondási idő kikötése mellett rendes felmondás útján is megszüntethető legyen. A
hasznositásról Közszolgáltató a Használati Szerződés egy másolati példányának
megküldésével köteles tájékoztatni Társulást annak megkőtésétől számított 30
(harminc) napon belül.

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

— a Hasznosítási Szerzödésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesiti,

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

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

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

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

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

31 ‚Közszolgáltató köteles a vagyonkezelt vagyonnal folytatott tevékenységből származó
bevételeit, illetve költségeit ős ráforditásait elkülönitetten nyilvántartani úgy, hogy az
a saját vagyonnal folytatott tevékenységből származó bevételeitöl, illetve költségeitől
és ráforditásaitól egyértelmüen elhatárolható legyen.

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

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

Dr. Szabó Tamás
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34.A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti eljárás
kezdeményezésének kötelezettsége és költsége a Közszolgáltatót terheli.

VIII.

Vegyes rendeikezések

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

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

3. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az irásbeliséget kötik ki. Erre
tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészitések, módosítások
csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerződö Felek irásban teszik meg.
Irásbeli alaknak az ajánlott tértivevényes levél, illetve — különös tekintettel a
módositásokra — a közösen szerkesztett és aláírt okirat minősül.

4. A Szerződő Felek nevében e szerződés hatályát érintő jognyilatkozatok megtételére
Társulás részéről annak Elnöke, Közszolgáltató részéről pedig a vezető
tisztségviselő jogosult.

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

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

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

8. A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Közszolgáltató felelőssége kizárt a
hulladéklerakónak az általa történő üzemeltetése során felmerülö minden olyan
kárért, amely elháríthatatlan külsö ok (p1. árvíz, belviz, földrengés, földcsuszamlás,
háborűj stb.) következménye.
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9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely pontjának
érvénytelensége nem hat ki a jelen Szerződés egészére, az nem érinti a jelen
Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, kivéve, ha a Szerzödő Felek az
érintett rendelkezések nélkül a jelen Szerződést nem kötötték volna meg. A
Szerződö Felek jőhíszemüen együttmükődnek annak érdekében, hogy az ilyen
rendelkezést mindkét Szerződő Fél számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel
helyettesitsék.

10.Szerződő felek jelen okirat megszerkesztésére és ellenjegyzésére, az ingatlanügyi
hatóság előtti eljárásra, ezen eljárások során a szerződö felek teljeskörű
képviseletére megbízzák Dr. Czifra Károly ügyvédet (5000 Szolnok, Szigligeti u. 2.
111200.), aki e megbízás elfogadását jelen okirat ellenjegyzése útján igazolja.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az eljáró ügyvéd a pénzmosás és a
terrorizmus finanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény és az ügyvédi kamara előírásainak megfelelően köteles a szerződő
felek képviselői személyes adatait tartalmazó személyazonosító igazolványról
fénymásolatot késziteni, az ügylet és a felek adatairól nyilvántartást vezetni, és
irattárában, harmadik személyek részére hozzá nem férhetö helyen megőrizni. Az
eljáró ügyvéd a jelen szerzödés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
szerződő felek személyes adatait bizalmasan kezeli, azokról felvilágosítást kizárólag
a fent írt jogszabá~’ban említett esetekben a törvény által megjelölt hatóságoknak
adhat. Ajelen szerződés aláírásával a szerzödó felek a 2017. évi LIII. törvény szerinti
hatóságok részére az esetleg szükséges adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséhez hozzájárulnak.

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

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

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

Jászberény, 2017. ... hó ... napján

Mellékletek:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltatás
finanszírozása

Benke Sándor
a Közszolgállaló ügyeezelöje

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke
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a Közszolgdllalá ügyeezetöjeOr. Szabó Tamás

a Társulás Elnöke
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2. A Közszolgáltató részletes feladatai
1. sz. melléklet

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

1. Felek egyezően rögzitik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
(egységnyi dijtételek) a Ht. 47. ~-a alapján kerül megállapításra. A Nt. 47/A. ~ (1)
bekezdésében foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg, és az
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, a
Koordináló szerv szedi be, valamint a Közszolgáltató részére szolgáltatási díjat
fizet meg.

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

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

a) A Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a
Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapitásért
felelös miniszter (továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási
díjat. A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.

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

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

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

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

Dr. Szabó Tamás Benke Sándor Dr. Szabó Tamás Benke Sándor
a Társulás Elnöke a Közszolgáltalá Ügyvezelője a Társulás Elnöke a Kőzszolgáöatö úgyeezelöje
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rendelet) 4. 5 (1) — (3) bekezdései és a 11. 5 12. 12. 5 rendelkezései alapján a - A Közszolgáltató által a teljesitésigazolásnak a Koordináló szerv részére a
következők szerint rögzitik: rendszeres adatszolgáltatás keretén belül történö megküldése a szolgáltatási díj

. fizetésének a feltétele.
- a szolgáltatási dijban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatas teljes közvetlen

költsége megtéritésre kerül, igy a haszonanyag értékesitéséröl a Koordináló szerv
gondoskodik ügy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a
Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítéséböl
eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

.. a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási kózszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. 5
(2) bekezdése szerinti megfelelöségét vizsgálja

- A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Korm.
rendelet 20.5(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

- A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a
Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási dijkülönbózetet
pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes
szolgáltatási dijba beszárnitja.

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

- A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20. 5 (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban. ugyanakkor
vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló
szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatáságtól a Korm.
rendelet 20. 5 (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és
szükséges adataik megállapítása érdekében.

- Az elöző pontban rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatőt, hogy a megküldött ingatlanokon
végzett szolgáltatásának megfelelóen korrigálja a Korm. rendelet 20. 5 (1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésóbb az értesítés kézhezvételét követő 8
napon belül.

- Az elöző bekezdés szerinti korrekciát követóen — a Közszolgáltató eltéró
adatszolgáltatása hiányában — a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az
ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

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

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

Dr. Szabó Tamás Benke Sándor Dr. Szabó Tamás Benke Sándor
a Társulás Elnöke a Közszolgálialó eg~reznlöje aTársulás Elnöke a Kezszolgáeatö ug~ezelöje
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2. sz. melléklet:

A Közszolgáltató részletes feladatai

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

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

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

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

- vállalja a kőzszolgáltatás teljesitésével összefüggő adatszolgáltatás
rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működését,

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

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

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

- ellátja az elkülönített hulladékgyüjtést,

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

- a hulladékgyüjtésre megfelelő, a Közszolgáltató, illetve alvállalkozója
emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák beszerezhetőségéröl,

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

Or. Szabó Tamás
a Társulás Elnöke
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- tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi,
munka-baleset- és tüzvédelmi szabályokat, amelyek esetleges megsértéséből
eredő kővetkezményekért a polgári jog szabályai szerint felel,

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

a Ht. 38. ~ (3) bekezdésben meghatározottakon túl a rendszeres
adatszolgáltatása kőrében köteles a Koordináló szerv részére a következő
adatokat megadni a közszolgáltatási területe vonatkozásában: a) a
kőzszolgáltatási dij számlázásához az ingatlanhasználókat terhelő
közszolgáltatási dij mértékét, b) minden olyan adatot, amely a Koordináló
szervnek a közszolgáltatási díj számlázásához és a szolgáltatási dij
megállapításhoz szükséges,

Társulás közigazgatási területén hulladékudvarokat üzemeltet,

Dr. szabÖ Tamás
a Társulás Elnöke

Benke sándor
a Közszolgásaló ügr’eaelője

Benke sándor
a Kbzszolgállalá ug~ozeröje
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3. számú melléklet

Vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak

Dr. Szabó Tamás Benke Sándor
Társulás Elnöke a Közszelgálisló ügyvenelöje
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A Szelektiv Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Név Székhely, törzskönyvi azonosító
Felelősségű Társaság cégjegyzékszám

TÁRSASÁGI SZERZÖDÉSE Kelet-Nógrád Térségi 3100 Salgátarján, Múzeum téri.
Hulladékgazdálkodási Társulás 798868

Alulírott tagok a következők szerint állapitják meg a korlátolt felelösségű társaság
társasági szerződését: VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási 3100 Salgótarján, Kertész u. 2.

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

A Szelektív Hulladékhasznosító ós Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: társaság) létesítését a tagok a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. 5 (1) bekezdés 37. pontjában 2.3. Közös tulajdonú üzletrészben, ahol a REGIO-KOM Térségi Kommunális
meghatározott közszolgáltató’ jogállás megszerzése és e jogállásből következö Szolgáltató Társulás a közös képviselő:
sajátos, a Ht. 2. 5 (1) bekezdés 27. pontjában összefoglalóan meghatározott
feladatok ellátása érdekében határozták el. Név Székh&y, törzskönyvi azonosítócégjegyzékszám
A társaság létrehozatalának célja a társaság tagjai működési területén
(közszolgáltatási terület) a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok REGIO-KOM Térségi Kommunális 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
összehangolt ellátása, illetőleg annak elősegítése. Szolgáltató Társulás 576734

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásrúl szóló 2006. évi REGIO-KOM Kft. 5141 Jásztelek, külterület 090/2 hrsz.
V. törvény 9/F. 5 (2) bekezdésére tekintettel a társaság tagjai kinyilvánitják, hogy a
gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem 16-09-006070
osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. REGIO-KOM Térségi Hulladékszállitási 5100 Jászberény, Lehel vezér térl8.

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

1. Atársaság cégneve, székhelye 16-10-001579

1.1. A társaság cégneve: Szelektiv Hulladékhasznositá és Környezetvédelmi JászapátiVárosüzemeltető Nonprofit Kft. 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág űt 11.
Nonprofit Korlátolt Felelösségű Társaság 16-09-003567

A társaság röviditett elnevezése: Szelektív Nonprofit Kft.

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

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

2. A társaság tagjai 38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

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

Név Székhely, törzskönyvi azonosító 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Zagyvakörnyéki Települési 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út39. 38.12 veszélyes hulladék gyűjtése38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanitása
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 838245 38.22 Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
Társulás 39.00 Szennyeződésmentesités, egyéb hulladékkezelés
Hatvan és Környéke Települési 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 4. A társaság működésének időtartama
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése ~
Társulás A társaság határozatlan időre jött létre.

5. A társaság törzstőkéje

2.2. Közös tulajdonú üzletrészben, ahol a Kelet-N6grád Térségi 5.1. A társaság törzstökéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes
Hulladékgazdálkodási Társulás a közös képviselő: egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
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5.2. A tagok a törzsbetétet a cég nyilvántartásba vétel iránti kérelme elöterjesztéséig 7.4. A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény
szolgáltatni kötelesek. Tagok megállapítják, hogy alapitáskor, illetőleg azt követöen a szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen irható elö (pótbefizetés
teljes törzstóke szolgáltatásra került, gyakorisága).

6. Az egyes tagok törasbetétje 8. Üzletrész

6.1. Közös tulajdonú üzletrésznél, ahol a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék- 3.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az
Gazdálkodás Fejlesztése Társulás a közös képviselő; üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több
Név Törzsbetét összege (mértéke) jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak;jogaikat — ideértve a társasági szerzödés módosítását is — csak közös képviselöjük
Zagyvakörnyéki Települési 500.000,- Ft útján gyakorolha~ák, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése helytállni. Az első közös képviselő a társasági szerződésben kerül meghatározásra,
Társulás azt követően pedig a közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a

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

g.i. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
6.2. Közös tulajdonú üzletrésznél, ahol a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási g.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a
Társulás a közös képviselő: törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor,
Név Törzsbetét összege (mértéke) mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pötbefizetés teljesitésének elmulasztása vagy

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

ugyanez a szabály érvényes.

6.3. Közös tulajdonú űzletrésznél, ahol a REGIO-KOM Térségi Kommunális g~• Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kivüli jogcímen az üzletrész
Szolgáltató Társulás a közös képviselő: nem ruházható át.

Név Törzsbetét összege (mértéke) g~’ Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

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

REGIO-KOM Térségi Hulladékszállitási 200.000,- Ft vagyonát gyarapítja. A társaság nonprofit gazdasági társaságkánt kerül
Nonprofit Kft. megalapitásra.

Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 200.000,- Ft 11. A társaság taggyűlése
Jászapáti Városüzemeltetö Nonprofit Kft. 200.000,- Ft 11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli
döntéshozatallal is határozhat.

7. Pótbefizetés
11.3. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság székhelyére

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előirhat. vagy az ügyvezető által meghatározott egyéb magyarországi helyre, amely alkalmas

7.2. A pétbefizetés legmagasabb összege: 20.000.000,- Ft. a taggyűlés zavartalan megtartására.

7.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 11.4. Az egyes tagokat az üzletrészeik arányában illeti meg a szavazat oly módon,
hogy minden 1.000.000,- Ft után a tagot egy szavazat illeti meg. Ennek megfelelően
a szavazatok megoszlása az alábbi:
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11.4.1. Közös tulajdonú üzletrésznek, ahol a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás a közös képviselö:

Szavazatszám (db) Szavazati arány (%)
33,3

11.42. Közös tulajdonűi üzletrésznek, ahol a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás a közös képviselö:

Szavazatszám (db) Szavazati arány (3’)

33,3

— a felügyelőbizottság elnökének kijelölése,

— az űgyvezetö vonatkozásában döntés a felmentvényröl,

— cégyezetó(k) megbizása, munkaszerzödésük jóváhagyása,

— a jogszabály által nem szabályozott esetekben a hulladéklerakókban való
ártalmatlanitási dijainak meghatározása,

— a Ht. 37/B. ~ alapján kötendö szerzödésekkel kapcsolatban alkalmazott
esetleges általános szerzödéses feltételek megállapítása,

— a Ht. 37/B. alapján kötendő szerzödések jóváhagyása,

— hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések jóváhagyása,

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala,

11.4.3. Közös tulajdonú üzletrésznek, ahol a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás a közös képviselő:

Szavazatszám (db) Szavazati arány (3’)

33,3

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
2/3-át képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a
megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által
képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a
megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam
nem lehet hosszabb tizenötnapnál.

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény vagy jelen társasági szerződés
másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévök 2I~-os
többségével hozza meg. A társasági szerződés módosításához valamennyi tag
„igen” szavazata szükséges.

11.7. Annak a határozabiak az érvényességéhez, amely határozat valamely tag által
a Ht. szabályai szerint tekintqe képviselt közszolgáltatási terület vonatkozásában
rendelkezést tartalmaz (igy különösen e közszolgáltatási területtel kapcsolatban
kötendő bármilyen szerződés, e közszolgáltatási területtel kapcsolatos fejlesztés,
stb.), e tagnak az „igen” szavazata is szükséges. Ez a szabály akkor is irányadó, ha
az adott tag nem képviselteti magát a taggyűlésen, vagy a megismételt taggyűlésen.
Ez a szabály attól függetlenül irányadó, hogy az adott kérdés a taggyűlés kizárólagos
napirendjébe tartozik-e vagy sem.

11.8. Mindazon kérdéseken tél, melyeket jogszabály a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, e társasági szerződés alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartoznak még az alábbi ügyek is:

— a társaság szervezeti és működési szabályzatának megállapítása,

— a társaság éves működési költségeinek megállapitása,

— a felügyelőbizottság ügyrendjének megállapitása,

— a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozókkal
kötendö szerződéses kapcsolatban esetlegesen alkalmazott általános
szerződéses feltételek megállapítása,

— a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozói dijak és
költségek elszámolási elveinek kialakítása,

— jogszabályban meghatározott esetek kivételével döntés az alvállalkozónak
járó esedékes díj visszatartásáról,

— a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevö alvállalkozók
teljesitésigazolási rendjének kialakítása,

— a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozőkkal
kötendő szerződés jóváhagyása,

— az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelöléséröl, feladatköréröl, az adatkezelés módjáról, valamint az
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 6912016. (III.
31.) Korm. rendelet szerinti rendszerelem fejlesztésével kapcsolatos döntések,

— a Ht. szerinti Koordináló szervezettöl származó szokásos dijon felüli források,
illetőleg más fejlesztési források felhasználási módjának meghatározása.

ii g~ A taggyűlés az ügyvezetö, a felügyelőbizottság, a felügyelőbizottság elnöke és
e személyek dijazása ügyében egy határozatban dönt.
11.10. A taggyűlés a napirendjén szereplő döntései meghozatala elött a
felügyelőbizottság írásbeli véleményét beszerzi.

11.11. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
12. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult első ügyvezetöje:

Név: Benke Sándor (anyja neve: Pásztor Julianna)

Lakcim: 2194 Tura, Tabán utca 12.

12.2. Az ügyvezetői megbízatás — az elsó ügyvezető kivételével — határozott időre,
mégpedig 3 évre szál, lejártát megelőzően azonban a taggyűlés újabb 1 évre
meghosszabbíthatja.

— az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, dijazásuk
megállapítása,
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12.3. Az első ügyvezető megbízatása az alapitástól 2020. május 31-ig tart. Kamarai nyilvántartási száma: 007120

12.4. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését megbizási jogviszony alapján látja el. Lakcím: 5100 Jászberény, Bimbó utca 12.

12.5. Ügyvezetönek csak természetes személy választható. Az első könyvvizsgáló az alapitástól 2020. május 31-ig kerül megbizatásra,

12.6. A társaság első ügyvezetőjét a társasági szerződés tartalmazza, azt követően megbizatásának lejártát követően 3 évre a taggyűlés válasz~a meg a könyvvizsgálót.
pedig a taggyűlés válasz~a meg. 17. A társaság megszűnése

12.7. Az ügyvezető jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amely nem tartozik a A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégitése után
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, azonban jogosult arra is, hogy valamely fennmaradó vagyont — ha jogszabály kivételt nem tesz — a tagok között a vagyoni
kérdésben annak ellenére a taggyűlés döntését kéije, hogy az adott döntés nem hozzájárulás arányában kell felosztani.
tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. is. Egyéb rendelkezések

13. Cégvezető 18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykőnyvröl szóló 2013. évi V.

13.1. A társaságnál cégvezető(k) kinevezésére sor kerülhet, törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e

13.2. Az ügyvezetés a cégvezetö(k) számára általános képviseleti jogot nem kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.
biztosithat. 18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű

14. Cégjegyzés társaság valamennyi üzletrészét „ugyanaz a tag, szerzi meg, A társaságegyszemelyesse valasatol kezdodoen az egyszemelyes tarsasagra vonatkozo
14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult az ügyvezetö. szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot

15. Felügyelőbizottság késziteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be
. ‚ ujabb tagot.

15.1. A társaságnál felügyelőbizottsag választása kötelező. . .. .‘, ‘ . .18.3. A jelen társasagi szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk.
15.2. A társaságnál három természetes személy tagból álló felügyelőbizottság rendelkezéseit kell alkalmazni.
működik. Kel
15.3. A felügyelobizottság tagjai: ‘, ‘Tagok ala irasa:
Nev: ...

Lakcim: .‚. ‘ .. .

‚ ‚ ‘ . ‘ ‘ ‚ Ellenjegyezte/kozokiratba foglalta:
15.4. A megbizatas — az első felügyelóbizottsag’ tagok kivételevel — határozott időre,
mégpedig 3 évre szól, lejártát megelőzően azonban a taggyűlés újabb 1 évre
meghosszabbithatja.

15.5. Az első felügyelőbizottsági tagok megbízatása az alapitástól 2020. május 31-ig
tart,

15.6. Az alapitáskor a felügyelőbizottság tagjait a társasági szerzödés tartalmazza,
megbízatásuk lejártát követően pedig a taggyűlés választja meg azokat a tagok
delegálása alapján. Minden tag jogosult egy tag delegálására.

i6. Könyvvizsgáló

A társaság kőnyvvizsgálója:

Név: GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelösségű Társaság

Kamarai nyilvántartási száma: 001919

Cégjegyzékszám: 01-09-731880

Székh&y: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A 2. em. 1.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelös természetes személy neve:

Gulyás Csaba





3. Napirend

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. ( ) számú ONKORMANYZATI RENDELET - TERVEZETE

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.*
(1) bekezdés Sa. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. ~ ás 25. * (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. ~ E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszeríjen lakó ás
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. Eljárási rendelkezések

2. * A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1/2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. *-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A jogosultság feltételei
3. ~ (1) Támogatásra azjogosult, aki

a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
e) rendszeres gyerrnekvédelmi kedvezményben részesül, feltéve, ha a

kérelmező családjában az egy ü5re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és lakásának mtését
fatüzelésre vagy széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

2) A támogatás méltányosságból, jövedelemhatár nélkül is megállapítható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekö
vetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.
(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányosságijogkör gyakorlásáról, ajogosulatlanul ás

rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.

(4) A kérelmeket 2018. január 31-ig lehet benyújtani az Onkormányzathoz
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén vagy 20 mázsa fa adható.

4. Záró rendelkezések

4. ~ (I) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2018. március 31-én hatályát veszti.

Já~zboldogháza, 2017. október 30.

Szűcs Lajos dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (X.31.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET E

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jászboldogliáza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 201 L évi CLXXXIX. törvény l3.~
(I) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. * és 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. ~ E rendelet hatálya kiteijed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
Ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. Eljárási rendelkezések

2. * A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1/2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet IS. ~-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A jogosultság feltételei
3. ~ (1) Támogatásra azjogosult, aki

a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, feltéve, ha a

kérelmező családjában az egy főrejutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden
kori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és lakásának fűtését fatüzelésre
vagy széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

2) A támogatás méltányosságból, jövedelemhatár nélkül is megállapítható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekö
vetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.
(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, ajogosulatlanul és

rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatéritésének elrendeléséről, illetve méltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.

(4) A kérelmeket 2018. január 31-ig lehet benyújtani az Onkormányzathoz
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén vagy 20 mázsa fa adható.

4. Záró rendelkezések

4. ~ (I) Ez a rendelet a kihirdetését követő napojiJk~hatályba.
(2) Ez a rendelet 2018. március 31-én

Jászboldogh za, 2017. október 30.

~cs Lajo dr. Din~Zoltán ~
polgármester jegyzö

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2017. október
tt~ai Zoltán

jegyző



.
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal . sz. napirend

Jegyzője
5141 Jásztelek, Szabadság út 71.
Tel: 06-57/562051, Fax: 06-57/562050
E-mail: je~yzo.telek(~invitel.hu

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő testület!

A népszavazás kezdeményezésérő], az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.~-a alapján a helyi önkormányzat képviselő-
testületének feladatkörébe tartozik, hogy rendeletben szabályozza a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

A jogszabályi rendelkezés alapján, tekintettel arra, az Új rendelet tervezetét elkészítettem, kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, bogy azt vitassa meg és fogadja eL

Jászboldogháza, 2017. október 24.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017 ( ) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. ~ -

ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. *

Helyi népszavazást a jászboldogházi választópolgárok 20 %-a kezdeniényezhet.

2. ~

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/2001 .(V.3.) sz.
önkormányzati rendelete.

Jászboldogháza, 2017. október

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017 (X. 31.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeniényezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Jászboldozháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgán
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. * -

ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkoriiiányzati rendeletet alkotja:

Helyi népszavazást a jászboldogházi választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

2. ~

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászbolciogháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/2001 (V.3) sz
önkonriányzati rendelete.

Kihirdetve: ‚lászboldogháza, 2017. október 31

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Dr. Dinai Zoltán

Jászboj 2017. október 30.

polgármester

jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .. .12017. (....)

önkormányzati rendelete
az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (11.05.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11

Az otthonteremtés önkonnányzati támogatásáról szóló 1/2014. (11.05.) önkonnányzati
rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 1. *-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(4) Indokolt esetben a Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott korhatártól
eltekinthet.”

2.~
A Rendelet 3.* (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete vissza nem térítendó’ támogatást nyújthat azon
Igényló’k részére, akik az Igénylés benyújtásakor egy vagy több JO éven aluli gyermeket
nevelnek és ‚Iászboldogháza településen kívánnak lakóházat építeni, illetve Új vagy használt
lakóházat vásárolni, illetve saját tulajdonú lakóházukat, gyermekvállalással összefüggésben
fel kívánják újítani.”

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Jászboldogháza. 2017

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (X.31.)
önkormányzati rendelete

az otíhonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (11.05.) önkormán’zati
rendelet módosításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I 4

Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (11.05.) önkormányzati
rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) I .~-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(4) Indokol! esetben a Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott korhatár/ól
eltekinthet. “

A Rendelet ~•* (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~O) Az önkormányzat képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatás’ nyújt/ici azon
Igénylők részére, ak/k a: Jgénylés benyz~tásakor e~ v’®’ több 10 éve 11 aluli ~ermeket
nevelnek és Jászboldoghá:a településen kívánnak lakóháza! építeni, illetve t~j va~ használt
lakóházat vásárolni, Illetve saját tulajdonú lakóházukat ~‘ermekvállalással összefüggésben
fel kívánják ujítani,”

Szucs Lajos
polgármester

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2017. október 31.

Dr. D~ÉrZoltán
jegyző

Dr. Din Zohán
jegyző

(2)
(I)

24

34

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Jászboldogháza. 2017. október 30.



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
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JELENLÉTI ÍV

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhért Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

‘7. Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2017. október 30.


