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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, Borszörcsök Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Fekvése:
Devecsertől 5 km-re északnyugatra, a Somlótól délkeletre. Területe 11,80km2.
Története:
A Somló szétterülő szoknyája peremén - mint csibék a kotlós szárnyai alatt - megbúvó kisközségek
között az egyikben Borszörcsökre találhatunk. Egy alig észrevehető kis falu a fák között, a
dombhajlatát szétszabdaló utcáival. Írásos nyomokat már az 1200-as évek végétől találhatunk.
Nevének előtagja etimológiailag a Bors családnévből származik, utótagja a “szörcsök” a galagonya
szláv megfelelője. 1288-ban Zurchuk néven említik írásos források, majd 1299-ben és 1317-ben a
királynő birtokaként Bors fibius Blasii de Zurchuk-ként szerepel. A település mai határában már
csak mezőket találunk, a középkorban apró, mára elpusztult falvak vették körül (Désháza, Iklad,
Ug, Varjas). A község jobbágyai számára megélhetésüket meghatározó részben a szőlőművelés
jelentette. Az 1700-as évek végén jegyzett összeírások szerint már tisztán nemesi helynek számít. A
jobbágyfelszabadítás után a település kétezer holdas határának felét erdő borította, de ennek
aránya a szorgos munkálkodás következtében fokozatosan megváltozott. A több mint háromszáz
kisbirtokost számláló lakosság lélekszáma az ismert történelmi és társadalmi változások
következményeként
ma
is
a
fogyatkozás
stádiumában
van.
A Becket Szent Tamás tiszteletére felszentelt középkori templomot a törökök lerombolták. Ennek a
helyén építették a jelenlegi templomot, melyet Szent Anna tiszteletére szenteltek fel. A helyi
szóbeszéd szerint, mivel Szent Tamás napja december 29-én van és ez volt régen a búcsú napja, a
hideg téli időben sokan megfáztak. Azért szentelték hajdan a mostani templomot Szent Anna

1
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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tiszteletére, mert ezzel a búcsú napja július 26-ra, a nyár közepére került. Tény viszont, hogy a szép
tornyú Szent Anna templom építése sok pénzbe került. Elmentek tehát a pozsonyi Országgyűlés
elé, és a bejárat két oldalán tartották a kalapjukat, így kértek a kijövő képviselőktől pénzt. És így
tudták felépíteni (öt esztendőt vett igénybe az építés) olyan nagyméretűre, hogy az ezres
lélekszámú település apraja, nagyja befért a templomba. A köveket Nyirádról hozták, az első két
padsor II. József uralkodása idején feloszlott tüskevári szerzetesek templomából került az
épületbe. 1890 tavaszán villámcsapás sújtotta a főoltárt, de még ennek az évnek november
hónapjára felújított állapotban ismét állt a hívek megelégedésére.
A település nem akármilyen bort termő vidék, a Somló közelsége miatt kapta ezt az elnevezést. A
cáfolatlan igazság pedig az, hogy a Szörcsöki Balázs fia, Borstól származó Bors családtól kapta. A
név második tagjának szláv vagy magyar nyelvi eredetéről a tudomány a bizonysággal még
mindig tartozik. Kétségbevonhatatlan az a tény, hogy Borszörcsök község-ahogy a társai is,
századok óta nem csak területi helyzete miatt, de történelmével is a Somlóhoz, a Somló-vidékhez
tartozónak vallhatja magát. Ez a falu büszke lehet arra, hogy lakója volt az a Kocsi Pál, aki 1945
után a szabadon választott, új nemzetgyűlésben ennek a körzetnek, a Somló vidékének első
nemzetgyűlési képviselője volt. A parasztszövetség titkáraként szűkebb hazáján kívül, a nemzet
parasztságának érdekeiért, sorsa jobbra fordulásáért is küzdött, még illegalitásban is, a nehéz
időszak alatt. Modori Jenő olyan időkre emlékszik vissza, amikor Kocsi Pál szervezésével
esténként egy-egy családnál összezsúfolódva 20-30-an tiltott külföldi rádióadásokat hallgattak,
vagy titkos kisgazdagyűléseket tartottak egy kiválasztott pincében fönn a Somlón.
1989-ben a falu központjában emlékművet állítottak a II. világháborúban elesett borszörcsöki
katona hősök és elhurcoltak tiszteletére. Igazán figyelemre méltó a hősök parkjának létrehozása.
Különössége még a borszörcsöki hősök parkjának, hogy e kis tér négy sarkán a hősi elődök előtti
tisztelgést
kifejező
kopjafák
állnak.
Az iparban, a bányászatban vállaltak munkát az itt élők, és a városból cipelték hónuk alatt a
kenyeret haza. Az adóhátralék szüntelen törlesztése, avagy a beszolgáltatni muszáj hús, zsír és
tojás sokszor mástól és máshol történő megvásárlása miatt a kis fizetésből a ruházkodásra alig
tellett. Abban az időben az ifjúságnak faluhelyen szokásos találkozási- és közösségi helye a kocsma
volt.
A
forradalom
helybéli
kirobbanásának
a
,,szent”
helye
lett.
A fiatalok megtámadták a hivatalt, a lakosok kitömörültek az utcára, Bécsi László tanácselnök és
Fekete István titkár, ha akarták volna se tudták volna megakadályozni, vagy elhárítani a dühöngő
tömeg ostromát. A felbőszült nép elözönlötte a helyiséget, és minden mozdítható, talált
papíranyagot az udvarra, az utcára szórtak. Személy szerint senkinek nem esett bántódása, de a
harag
ekkénti
megnyilvánulása
nem
kímélte
a
,,bűnös”
iratokat.
A résztvevők egy nagyobb csoportja a község keleti végéig menetelve,,közhírré tétette” a szörcsöki
forradalmat. A forradalmi hangulat még napokig nem csitult. A község 1956-os forradalmi
megmozdulása a Bőczén László tanár úr által vezetett kedves felvonulással ért véget.
Tudvalévő, hogy 1957-ben sőt még 1958-ban is a bosszút kifejező, a megfélemlítést szolgáló perek
sokasága zajlott Veszprém megyében is. A Somló-környéki községekben is sokan estek áldozatul
ezeknek a bírósági felelősségre vonásoknak. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján
közvetlenül bizonyított, hogy a megkreált bírósági ügyeket a szóban forgó községekben a régi,
vagy odavezényelt vezetők saját elhatározásából, vagy rendőrségi felszólításra benyújtott
feljelentése alapozta meg. Így került sor 1957. augusztus 10-én Bőczén László, majd társai
letartóztatására. Negyedévig előzetes letartóztatásban tartották, hiába hivatkozott saját és felesége
betegségére. Lakásán állítólag ellenséges röpcédulákat és USA állampolgárságú személyekkel
folytatott
levelezést
találtak
házkutatáskor.
A Veszprém Megyei Ügyészség által benyújtott vádirat alapján a megyei bíróság a Veszprémben
megtartott
tárgyaláson
a
következő
ítéletet
hozta:
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-I.
rendű
Bőczén
László
felmentve,
-II.
rendű
Nagy
Sándor
1
év
börtön,
-III.
rendű
Bódai
Imre
1
év
börtön,
-IV.
rendű
Szűcs
József
8
hónap,
-V.
rendű
Ughy
Dávid
felmentve,
-VI.
rendű
Ughy
Antal
10
hónap,
-VII.
rendű
Eihinger
József
felmentve.
Nem tudni, hogy az ítélet mértékét mennyire befolyásolta, hogy a rájuk rótt cselekményeket a
közben nyugatra távozott borszörcsökiekre igyekeztek hárítani. Ezek a disszidensek Csóka János,
Bódai Sándor, Csóka László, Károvics József és Hajgató László voltak. Bőczén László esetében nem
tudták a terhére rótt cselekményeket bizonyítani. Érdekessége a pernek, hogy amíg a börtönre
ítélteket azonnal letartóztatták, addig közülük Nagy Sándor szabadlábon maradhatott. Vele
szemben a kilenc havi katonai szolgálat letöltése után foganatosították az ítélet letöltését. Az '56-os
meghurcoltak emlékét bár nem őrzi külön kopjafa, de neveik előbb vagy utóbb egyszer majd a
közemlékezés márványtábláján felragyognak. A Somló felé haladva a Kiserdőnél megpillanthatjuk
a felújított keresztet, melyre tekintve nem csak a szenvedő Krisztus, de Bőczén László emléke is
eszünkbe kell, hogy jusson, hiszen fia hozatta rendbe, ezzel emlékezve édesapjára. A
viszontagságokkal teli múlt nem tűnt el nyom nélkül. Harcok, csaták ellenére van valami közös az
itt lakókban, illetve az innen elszármazottakban. Többségüknek megmaradt a hitük, vallásos
érzületük.
Említésre méltó az az összefogás, amely a Borszörcsökért Alapítvány szervezésében valósult meg.
Szép eredménye ennek a Kápolna-dombon, a kis kápolnával szemben felállított Stációk, amely
Bálint Árpád fafaragó művész alkotása, és amely nemcsak megható színfoltja a községnek, hanem
az élni akarást, a hithez, a gyökerekhez való ragaszkodást is példázza. Valamint nagyszerű
lehetőséget teremt a Borszörcsökre látogatóknak az elmélyülésre és a lelki feltöltődésre. Miként az
úgynevezett Hála-keresztek is, amelyekből négy található a községben és a helybeliek jóvoltából
mindegyiknél látható mindig az évszaknak megfelelően friss virág.
Nevezetességei:
- Római katolikus temploma - A Becket Szent Tamás tiszteletére felszentelt középkori templomát a
törökök lerombolták. Jelenlegi templomát, ennek helyén építették fel Szent Anna tiszteletére
felszentelve.
- 56-os emlékmű
- Kápolna
- II. világháborús emlékmű
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Képek

II. világháborús emlékmű
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Borszörcsöki utcakép templommal

56-os emlékmű
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Szent Anna tiszteletére felszentel katolikus templom
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Kálvária domb kápolnával
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Infrastruktúrája:
A település infrastrukturális helyzete megfelelő. A község vezetékes vízzel, villannyal, gázzal
ellátott, telefonhálózattal, burkolt (portalanított) utakkal rendelkezik.
Intézményei: klubkönyvtár, orvosi rendelő, önkormányzati hivatal. A településen van művelődési
ház is. Borszörcsöki emberek számára kevés lehetőség van arra, hogy tömegközlekedési
eszközökkel jussanak el munkahelyükre, iskolába, szakrendelésekre. Autóbusz járatpárok száma
munkanapokon 11, ezáltal a bejárás az ajkai munkahelyekre jól megoldható.
Megyeszékhelyre Veszprémbe az eljutás autóbusszal nehéz az eljutás, mert közvetlenül nincs járat
csak átszállással Devecserben vagy Ajkán. A fővárosba a faluból közvetlenül nem indul busz, csak
Devecserből vagy Ajkáról, így autóbusszal az utazási idő 3-4 óra is lehet.
Vonattal való közlekedés nem megoldható, mert a településen nincs vasútállomás. Ha valaki
vonattal szeretne eljutni a munkahelyre, akkor el kell utaznia Devecserbe vagy Ajkára.
Kerékpárral való közlekedésre sincs lehetőség a faluban, mert nincs kiépített kerékpárút
Borszörcsökön.
A településen van kábel TV és internet.
Demográfiai adatok
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő
(TS 0101)

2012

386

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

379
360
357
350
353

Változás

98,2%
95,0%
99,2%
98,0%
100,9%
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A lakónépességet, úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt
tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási
hellyel rendelkező személyek együttes száma. Ez alapján megfigyelhető a táblázat adataiból, hogy
2012-ről 2017-re 386 főről 353-re csökkent a lakónépesség száma, ez nem olyan nagymértékű
csökkenés.

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők és
férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Férfiak Nők
Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

193

195

30
6
125
11
21

40
5
108
9
33

Összesen
(TS 0301)
388
55
70
11
233
20
54

Férfiak

Nők

49,74% 50,26%
3,61%
7,73%
10,31%
1,55%
1,29%
32,22% 27,84%
2,84%
2,32%
5,41%
8,51%
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Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott
területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett
állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük
(ideiglenes lakásuk).
A táblázatból megfigyelhető, hogy a nők száma elenyészően magasabb a településen, mint a
férfiaké, az összes lakosságnak az 50,26% nő. 0-14 éves korig ez a főlény már magasabb, majd 15-17
éves és 18-59 éves korcsoportoknál már a férfiak vannak többségben. Ez az arány a 60-64 éves
korcsoportnál már közelít egymáshoz, 65 év felettieknél ismét a nők kerülnek többségbe ismét
nagyobb arányban, a 65 év felettieknek a 61% nő.
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

2001 2011

Fő

Korcsoport

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

4
3
7

4
8
12

0
0
5
5

A fenti táblázat 2001-ben és 2011-ben vizsgálja a 16 és 17 éves gyermekek számát. A 16 éves
gyermek szám a két vizsgált időpontban megegyezik. A 17 éves gyermekek száma 2001-ben 3 fő,
2011-ben pedig 8 fő, ami biztató tendencia.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

2012

55

62

88,71%

2013

54

65

83,08%

2014

52

65

80,00%

70
70
n.a.

75,71%
77,14%
#ÉRTÉK!

2015
53
2016
54
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési
indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk
százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben
100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet.
Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő.
A településen túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, ez alapján az öregedési index 100% alatt van, így
elmondható, hogy fiatalos Borszörcsök népességszerkezete.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2012

7

12

-5

-2,6

2013

3

13

-10

-2,6

2014

4

9

-5

-1,15

9
27
n.a.

3
-9
#ÉRTÉK!

-2,96
-4,24
n.a.

2015
12
2016
18
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A belföldi vándorlásokat úgy tudjuk kiszámolni, hogy az odavándorlásból kivonjuk az
elvándorlást. Ez az adat az adott település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor az
odaköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás jellemző.
2012-ben az odavándorlás 7, az elvándorlás 12, így az egyenleg -5, negatív. 2013-ban odavándorlás
3, elvándorlás igen nagymértékű 13, az eredmény -10, a legnagyobb a vizsgált időszakban. 2014ben csökken az elvándorlás -5 az egyenleg. 2015-ben pozitív csak az egyenleg, az odavándorlás 12,
az elvándorlás 9, 3 az egyenleg. 2016-ban ismét negatív az egyenleg, és megint nagymértékű -9.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

2012

1

5

-4

2013

5

3

2

2014

5

5

0

4
4
n.a.

0
-1
#ÉRTÉK!

2015
4
2016
3
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A természetes szaporodás értékét úgy számoljuk ki, hogy az élve születések számából kivonjuk a
halálozások számát.
2012-ben több a halálozások száma, nem növekszik a lakosság száma, a természetes szaporodás -4.
2013-ban élve születések száma 5, halálozások száma 3, így a természetes szaporodás pozitív 2.
2014-ben a szaporodás 0, növekedés és csökkenés sincs.
2015-ben sincs se növekedés, de csökkenés.
2016-ban ismét növekszik a halálozások száma, a halálozások száma 4, az élveszületés 3, a
természetes szaporodás -1.

Értékeink, küldetésünk
Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák beilleszkednek és dolgoznak. Fontos számunkra,
hogy a mélyszegénységben élők próbálják megtermelni maguknak a konyhakerti élelmiszert,
tartsanak haszonállatokat, kiemelkedjenek a saját helyzetükből. Kiemelt területnek tartjuk a
gyerekek létbiztonságának megóvását, tehetséggondozásukat. Folyamatosan odafigyelünk az
idősek segítésére és szabadidejük hasznos eltöltésére. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az
egyenlő bánásmód elvét, családi szerepvállalásuk mellett a kulturális szórakozás lehetőségének
biztosítását. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére.
„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”

16

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

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

A HEP helyzetelemző részének célja

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

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt,
EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform
Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti
Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
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
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.
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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 jelentik, 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 leküzdeni. 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 Európai 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 többi, a
társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a
gyermekek és családjaik 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

3

A
következő
lépés
–
A
Széll
Kálmán
terv
2.0,
Magyarország
Kormánya,
2012.
április
www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
4
Európai
Bizottság,
Európa
2020
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-documenttype/index_hu.htm
5 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest, 2011.
november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
6

47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu
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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 készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket.
A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő
bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz
meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a
feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy
prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja
megvalósítani.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.)
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 20092024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg.
A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az
1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szociális juttatások rendszeréről
szóló 12/2017 (XI.23.) önkormányzati rendelete:
A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy a településen olyan támogatási rendszer
működjön, amely az állampolgárok számára a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére
szolgál. E rendelet szabályozza:
 a települési támogatás nyújtását
 a rendkívüli települési támogatás nyújtását
 a köztemetést
 támogatást Idősek Világnapja alkalmából
 iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulást,
 14 év alatti gyermekek részére Mikulás csomag,
 minden év júliusában egyszeri meleg étkezésben részesülnek a borszörcsöki lakóhellyel
rendelkezők

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal.

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és
Munkaügyi Minisztérium, 2008.

7
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Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a
fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott
hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a
településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban,
hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző
államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel
rendelkező társulást hoznak létre.
A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása során javasolt
elsősorban a társulási megállapodásban - többek közt – meghatározott, a társulás által ellátott
feladat- és hatáskörökre, a közös fenntartású intézményekre, a társulás szolgáltatásai
igénybevételének feltételeire (ld. Mötv. 93. §).

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A TEIR adatbázisán kívül a felhasználható adatokat az családsegítő és védőnő, könyvtár és
művelődési ház, a közös önkormányzati hivatal nyilvántartásai, polgármester, falugondnok,
rendőrség biztosították. Térségi szinten kaptunk információt a munkaügyi központ adatbázisából
is.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a 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 deficitekben mutatkoznak meg, és
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci
esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által
kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz
történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének
lehetőségei
Magyarországon,
Budapest
Intézet,
2012,.
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf).
A
mélyszegénység
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek
egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi
jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a
szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a
szegények több mint fele községekben él).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való
kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos
társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él,
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez
az utóbbi csoporthoz tartozik
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az
etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes
probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság
és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem
fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az
viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább
terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.
(Cserti-Csapó-Orsós 2012)
E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi
rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő
hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.)
A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a
szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó
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szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a
szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző
személy adatainak működési nyilvántartására 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: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad
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.
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv.
által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai
értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan
rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez
tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban,
vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza
hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés
vállalkozások
regisztrál
állami
t
Kiskeres
szektorb
vállalkoz
vendéglátókivetett
kedelmi
an
ások
helyek
iparűzési
év
üzletek
foglalkoz
száma a
száma
adó
száma
tatottak
település
száma
en
2013
23
2
0
0
622.016

esélyének helyi potenciálja –

2014

31

2

0

0

765.240

411.029 10

27

2015

31

2

0

0

1.039.266

714.258 5

24

2016

33

2

0

0

1.116.332

621.926 3

35

0

1.097.435

657.114 2

11

2017
32
2
0
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

működő
foglalko
befizet
ztatási
ett
program
iparűz
ok
ési adó
száma
helyben
10
201.518

Foglalkoztat
ási
programokb
an
részt
vevők száma
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Borszörcsök településen regisztrált vállalkozások száma 2013-ban 23, majd 2014-re növekedés
figyelhető meg, majd 2015-ben nem történt változás, 2016-re 2-vel megnőtt a regisztrált
vállalkozások száma, ami 2017-re eggyel visszacsökkent. Mindezek alapján megállapítható, hogy
2013 és 2017 növekedés figyelhető meg.
Kiskereskedelmi üzletek száma 2013-ban 2, 2017-ben is ennyi, nem történt változás.
Vendéglátóhelyekkel a település nem rendelkezik. Állami szektorban foglalkoztatottak nem élnek
a községben.
A kivetett és a befizetett iparűzési adó között jelentős eltérés mutatkozik. 2013-ban a kivetett
iparűzési adó 33%-át, 2014-ben a 54%-át, 2015-ben 69%-át, 2016-ban 56%-át, 2017-ben 60%-át
fizették be. Ez jelentős bevételkiesést jelent az önkormányzatnak.
A településen 2013-ban 10 foglalkoztatási program volt, 26 főt foglalkoztatott az önkormányzat
közfoglalkoztatás keretében. Ha ezt összevetjük, a regisztrált álláskeresők számával, kitűnik, hogy
a regisztrál 27 fő álláskeresőből 26 fő dolgozott. 2014-ben is 10 foglalkoztatási program volt, ekkor
már 27 fő dolgozott, a regisztrált álláskeresők száma ekkor már 38 fő. 2015 évtől lecsökkentek a
foglalkoztatási programok, 2015-ben 24 főt foglalkoztatott az önkormányzat, 2016-ban 35 főt, 3
programban. 2017-ben jelentős változás figyelhető meg, összesen 2 program futott 11 fővel. A
programok és a létszám csökkenése jól példázza, az elsődleges munkaerőpiacon végbemenő
változásokat, a jelentős munkaerőhiányt.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Év

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

(TS 0803)

Fő

Fő

2012
149
139
288
2013
149
131
280
2014
151
127
278
2015
146
127
273
2016
142
122
264
2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

10
19
14
13
7
n.a.

6,9%
12,6%
8,9%
8,9%
4,8%
#ÉRTÉK!

16
19
19
11
10
n.a.

11,7%
14,5%
15,0%
8,5%
8,0%
#ÉRTÉK!

27
38
33
24
17
#ÉRTÉK!

9,2%
13,5%
11,7%
8,7%
6,3%
#ÉRTÉK!
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Álláskeresők aránya
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2012

2013
Nők aránya

2014
Férfiak aránya

2015

2016

2017

Összes álláskereső aránya

A 15-64 év közötti lakónépesség száma nők és férfiak viszonylatában közel azonos. 2012-ban a
nyilvántartott álláskeresők száma nők esetében 16 fő, férfiaknál 10 fő; 2013-ban számra pontosan
megegyezik a női és a férfi álláskeresők száma, enyhe emelkedés figyelhető meg, ami a férfiak
esetében nagyobb növekedést jelent. 2014-ben a női álláskeresők száma azonos az előző évvel, a
férfiak esetében szerencsére csökkenés figyelhető meg. 2015-ben és 2016-ban folyamatosan csökken
a nyilvántartott álláskeresők száma, ami az elsődleges munkaerőpiacon végbemenő változások
pozitív hatása.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

Fő
összesen

Fő

%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

27

38

33

24

17

12

1

2

1

2

0

0

3,8%
3
11,3%
2
8,5%
5
17,0%
4
14,2%
3
12,3%
2
7,5%
2
8,5%
4
13,2%
1
3,8%

4,6%
5
13,2%
3
6,6%
6
16,6%
4
11,3%
8
20,5%
2
6,0%
3
7,3%
4
11,3%
1
2,6%

2,3%
5
15,4%
3
7,7%
5
13,8%
3
7,7%
7
20,0%
3
8,5%
3
9,2%
4
12,3%
1
3,1%

7,4%
2
9,5%
2
8,4%
1
4,2%
2
8,4%
3
13,7%
2
6,3%
3
11,6%
5
18,9%
3
11,6%

1,5%
2
10,6%
1
4,5%
3
15,2%
1
6,1%
2
12,1%
2
12,1%
1
3,0%
3
18,2%
3
16,7%

2,0%
2
18,4%
1
6,1%
1
4,1%
1
6,1%
2
16,3%
0
2,0%
1
6,1%
1
4,1%
4
34,7%

Álláskeresők száma (fő)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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A nyilvántartott álláskeresők száma 2012-ról 2013-re megugrott, ennek oka lehet a környező
gyárak, cégek termeléskivonása. 2014-től viszont folyamatos javulás figyelhető meg. 2013-ban volt
a legmagasabb a nyilvántartott álláskeresők száma 38 fő, ami 2017-re 12 főre csökkent. Az egyes
korcsoportokra bontva megfigyelhető, hogy a 40-44 éves korcsoportban a legnagyobb a
munkanélküliek száma. Érdekesség, hogy 2017-ben a legtöbb álláskereső, 4 fő, az 59 év feletti
korcsoportban volt.
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek
aránya (TS 1501)
%

2012
2013
2014
2015
2016
2017

12,26%
13,25%
8,82%
18,95%
23,81%
22,41%

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek
szerint
Férfi

Nő

4
7
5,00 14,00
2
10
4
5
1
6
n.a. n.a.

Nők és férfiak aránya, a 180 napon
túli nyilvántartott álláskeresőkön
belül

Összesen

Férfiak

Nők

11
19
12
9
7
0

36,4%
26,3%
16,7%
44,4%
14,3%
#ÉRTÉK!

63,6%
73,7%
83,3%
55,6%
85,7%
#ÉRTÉK!
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Ennél a táblázatnál is láthatjuk, hogy 2013-ról 2016-ra fokozatosan csökken a munkanélküliek
száma. Ezen belül is a férfiak esetében nagyobb mértékű az ugrás 2008-ról 2009-re, mint a nőknél.
Azonban a regisztrált férfi munkanélkülieknek a száma 2013-ról 2016-ra nagyobb számban
csökkent, mint a nőké. Ennek magyarázata lehet, hogy férfi munkaerő igényes munkahelyek
teremtődtek.
Azonban ha a 180 napnál régebben regisztrált nő és férfi munkanélkülieket nézzük, láthatunk itt
is a 2012-ről 2016-re való növekedést, ahol a nők száma 2016-ra jelentősen növekszik. Ennek
magyarázata lehet, hogy a cégek, gyárak fizikai munkára inkább férfiakat alkalmaztak. A nők a
gyerekek, család miatt nehezebben találnak családbarát munkahelyet, részmunkaidős állást.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése
és elemzése opcionális.)
18-29 évesek száma
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Férfi

Nő

Összesen

férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

35
40
40
41
41
n.a.

44
31
40
41
36
n.a.

79
71
80
82
77
#ÉRTÉK!

2
1
2
1
0
n.a.

5,7%
2,5%
5,0%
2,4%
0,0%
#ÉRTÉK!

2
4
2
1
1
n.a.

4,5%
12,9%
5,0%
2,4%
2,8%
#ÉRTÉK!

4
5
4
2
1
#ÉRTÉK!

5,1%
7,0%
5,0%
2,4%
1,3%
#ÉRTÉK!
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A 18-29 éves korcsoporton belül a nők száma nagyobb, mint a férfiaké a településen. Azonban a
nyilvántartott pályakezdő álláskeresőknél a férfiak és a nők száma megegyezik, kivéve 2013. és
2016. években. Itt is megfigyelhető az álláskeresők számának csökkenése.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

%
%
81,9%
71,7%
2001
2011
91,7%
84,0%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában
Férfi

Nő

%
18,1%
8,3%

%
28,3%
16,0%
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A táblázatból és a diagramból kitűnik, hogy az iskolai végzettséggel nem rendelkezők magasabb
arányban kerülnek ki a nők közül.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Fő
2012
27
2013
38
2014
33
2015
24
2016
17
2017
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)
Fő
2
2
2
3
1
1

%
8,5%
6,0%
6,9%
10,5%
7,6%
#ÉRTÉK!

Általános
iskolai
végzettség (TS
0902)
Fő
18
25
21
16
11
10

%
66,0%
66,9%
65,4%
67,4%
68,2%
#ÉRTÉK!

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség (TS
0903)
Fő
%
7
25,5%
10
27,2%
9
27,7%
5
22,1%
4
24,2%
4
#ÉRTÉK!
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A regisztrált álláskeresők létszámát tekintve megállapítható, hogy 2012-ről 2013-ra 11 fővel nőtt a
regisztrált álláskeresők száma, de 2013 után már folyamatos csökkenést figyelhetünk meg. Így
2016-ra már csak 17 regisztrált álláskereső szerepel a nyilvántartásban. Sajnálatos tény, hogy még
mindig van a falu lakosságában 2-3 fő, akik az általános iskola 8 osztályt sem tudta befejezni. Az
álláskeresők jelentős hányada 8 osztályt végzett lakos, de az ő számúk is folyamatosan csökkent a
vizsgált időszakban. A 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségű személyeknél is ez a tendencia
figyelhető meg.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai felnőttoktatásban
tanulók száma
(TS 3401)

Fő

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

%

2012
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2013
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2014
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2015
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2016
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(TÁKISZ)
A településen nem volt olyan személy, aki általános iskolai felnőttoktatásban részt vett volna
vagy 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégezte volna.
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Középfokú felnőttoktatásban
résztvevők összesen
Év
Fő

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Fő

Fő

%

%

2012
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2013
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2014
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2015
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2016
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2017
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

Középiskolai
tanulók száma a
felnőttoktatásban
(fő) - (TS 3601) ?

Fő

%

Fő

0
0
0
0
0
n.a.

#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ÉRTÉK!

0
0
0
0
0
n.a.

Középfokú, szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevő személy nem
volt Borszörcsök településen 2012. és 2016. között.
c) közfoglalkoztatás

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év

Közfoglalkoztatásb
Közfoglalkoztatásb
Közfoglalkoztatásb
Közfoglalkoztatá
an résztvevők romák
an résztvevők aránya an
résztvevő
sban
résztvevők
aránya az aktív korú
a település aktív korú romák/cigányok
roma/cigány
száma
lakosságához képest száma
lakossághoz képest

2014

27

2015

24

2016

35

2017
11
Forrás: Önkormányzat adatai

0,1%

20

30%

0,1%

17

26%

n.a.

28

42%

n.a.

9

14%

2014-től 2016-ig nőtt a közfoglalkoztatásban résztvevők száma, ennek oka a településen nagy
sikerrel működő START-munkaprogram, és a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás, amelyek
2016-ban már 35 főnek biztosítotak 8 órás munkát, megélhetést.
A közfoglalkoztatásban résztvevő romák száma 75%-a a közfoglalkoztatásban résztvevők
számához képest. Ez igen pozitív eredmény, hiszen az a cél, hogy a munkanélküli roma lakosságot
minél nagyobb számban bevonják a közfoglalkoztatásba. Itt is megfigyelhető az a tendencia, hogy
lecsökkent a közfogalalkoztatásban dolgozók száma, ami annak köszönhető, hogy nem roma és
roma emberek is nagy számban helyezkedtek el az elsődleges munkaerőpicon.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
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3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
autóbusz
elérhetőség
átlagos
járatpárok
átlagos
vonat járatok
átlagos
átlagos
utazási Kerékpárúton való
száma
utazási idő átlagos száma
utazási idő
ideje
idő
megközelíthetőség
munka- autóbusszal munkanapokon
kerékpáron
autóval
vonattal
napokon
Legközelebbi
15
16
30
nincs
nincs kerékpárút
centrum
vasútállomás
Megye40
közvetlenül 1,5-2 óra
nincs
nincs kerékpárút
székhely
nincs csak
vasútállomás
átszállással
Főváros
2óra
közvetlenül
3-4 óra
nincs
nincs kerékpárút
nincs csak
vasútállomás
átszállással

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai
A legközelebbi centrum Ajka város, amely autóval 15 perc, átlagos utazási idő autóbusszal 30
perc. Autóbusz járatpárok száma munkanapokon 11, ezáltal a bejárás az ajkai munkahelyekre igen
jól megoldható.
Megyeszékhelyre Veszprémbe az eljutás autóval 40 perc, azonban autóbusszal nehéz az eljutás,
mert közvetlenül nincs járat csak átszállással Devecserben vagy Ajkán. Így az utazási idő is jóval
hosszabb: másfél-két óra. Ez alapján, aki Veszprémben szeretne munkát vállalni az autóbusszal
való bejárás nehezen megoldható, csak autóval tudna eljutni a munkahelyre. A fővárosba az
eljutás autóval átlagosan 2 óra, a faluból közvetlenül nem indul busz, csak Devecserből vagy
Ajkáról, így autóbusszal az utazási idő 3-4 óra is lehet.
Vonattal való közlekedés nem megoldható, mert a településen nincs vasútállomás. Ha valaki
vonattal szeretne eljutni a munkahelyre, akkor elkell utaznia Devecserbe vagy Ajkára.
Kerékpárral való közlekedésre sincs lehetőség a faluban, mert nincs kiépített kerékpárút
Borszörcsökön.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja –
fiatalok
van/nincs
fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
településen

van/nincs

fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
vonzásközpontban

van/nincs

az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok
a településen

Felsorolás

GINOP, TOP

nincs
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az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok
a vonzásközpontban
Forrás: helyi adatgyűjtés

van/nincs

GINOP, TOP

A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő program a településen jelenleg nincs.
A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a vonzáskörzetben vannak: Devecserben,
Noszlopon, Ajkán. Pl.: a Devecseri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának programja, az
Ifjúsági Garancia Rendszer és a TOP program. Ezek a programok már sok fiatalnak segítettek az
elhelyezkedésben.
Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok szintén csak
Devecserben elérhetőek. Pl.: a Foglalkoztatási Osztály programjai: GINOP, TOP
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
A helyi foglalkoztatási programokat a 3.2.9-es táblázatban tárgyaltuk már. A felnőttképzési
programokat a Devecseri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szervezi, amennyiben lehetősége
nyílik rá.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása
év

mélyszegénységben élők

2014
14
2015
12
2016
11
2017
n.a.
Forrás: helyi adatgyűjtés

Romák/cigányok
8
9
9
n.a.

Sajnálatos, hogy a településen még mindig élnek mélyszegénységben emberek, de biztató, hogy
számuk a vizsgált időszakban folyamatosan csökken.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az
elbocsátásoknál érezteti hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci
státusz között erős összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és
inaktívak együtt) és azokon belül a roma származású nem foglalkoztatottak szenvedték el
legnagyobb valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést eddigi életútjuk során. A
munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással és az
életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá.8
8

http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf
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„A munkaerőpiacon a romákat sújtó diszkrimináció leggyakrabban a munkára való jelentkezés
során valósul meg. Természetesen arra is akadhat példa, hogy a roma munkavállalót alkalmazzák,
de a munkahelyen főnöke vagy esetleg kollégái cigány származása miatt olyan légkört teremtenek
számára, amelyben hosszú távon nem képes megmaradni. Előfordul, hogy egy csoportos
létszámleépítés során a munkáltató elsősorban és nagyobb számban a roma beosztottjaitól válik
meg szívesebben. A munkaügyi diszkrimináció egyik speciális típusa a települési önkormányzatok
által szervezett közhasznú-, közcélú munkák keretében megvalósuló hátrányos megkülönböztetés.
Ennek egyik formája, amikor a munkára kötelezett romákat kizárólag a „legalantasabb” munkák
(utcaseprés, szemétszedés, ároktisztítás) elvégzésére kötelezik iskolai végzettségtől függetlenül,
míg a közhivatalokban (polgármesteri hivatal), közintézményekben (iskola, óvoda) kizárólag nem
romák dolgozhatnak. Találkoztunk olyan esettel is, amikor a romákat a közhasznú foglalkoztatás
során munkaszerződés, megfelelő munkaruha, szerszámok, és védőital nélkül dolgoztatták,
embertelen körülmények között. Végezetül, említsük meg a roma társadalmat feltűnően nagy
arányban sújtó fekete foglalkoztatást, melynek során a kiszolgáltatott roma brigádok az embert
próbáló körülmények között, sokszor lakóhelyüktől több száz kilométerre elvégzett munka után
fizetség nélkül kénytelenek hazatérni.” … „A gyakorlatban előfordulhat, hogy meghatározott
speciális foglalkoztatási jellemzők miatt, szükséges a munkavállalók között megkülönböztetést
tenni, de ez nem jelentheti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Ilyen, az
alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos
megkülönböztetés, ha azt a munka jellege vagy természete indokolja. Megengedett továbbá a
vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló,
a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott
foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási
követelményen alapuló megkülönböztetés.”9
A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok
ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok,
vagy a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:
Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, nyugdíj előtti álláskeresési segély, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, települési
támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési
segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Természetbeni ellátás
továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő
támogatásokat. Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott
szolgáltatások a következők:
9

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, http://www.neki.hu/kiadvanyok/valtozasok/diszkriminacioafoglalk.htm
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a) munka erőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.
Álláskeresők támogatása
A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható
juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti.
A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók
az Flt. 16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a
legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs
járadékban részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában,
pályázati eljárás keretében.
A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint
pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a
munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató részére.
Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható
annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.
Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell
megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén.
Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a
szerint.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

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

2012
288
2013
280
2014
278
2015
273
2016
264
2017
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

1
1
2
2
4
n.a.

0,3%
0,3%
0,5%
0,8%
1,4%
#ÉRTÉK!
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Az álláskeresési segélyben részesülők száma a településen nem jellemző, 2016-ban mindössze 1,4
% az aránya. Ennek oka valószínűsíthetően az, hogy sikerült elhelyezkedni a munkaerő-piacon,
vagy betöltötték a nyugdíjkorhatárt ezek az emberek és jogosulttá váltak a nyugellátásra.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Fő
27
38
33
24
17
#ÉRTÉK!

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
2
3
3
1
1
n.a.

%
7,5%
6,6%
10,0%
5,3%
4,5%
#ÉRTÉK!
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2013-tól folyamatosan csökken a nyilvántartott álláskeresők száma. 2013-ban még 38 fő, de 2016ban már csak 17 fő. A járadékra jogosultak száma 1-3 fő között mozgott a vizsgált években.
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnik, vagy külön válik EGYT-re
és FHT-ra)
Fő

2012
11
2013
20
2014
15
2015
7
2016
6
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
Foglalkoztatást helyettesítő
részesülők átlagos száma 2015. márc. támogatásban részesítettek átlagos
1-től érvényes módszertan szerint
havi száma (2015. március 01-től az
(TS 5401)
ellátásra való jogosultság megváltozott)
Fő

1

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %-ában

3,91%
6,96%
5,31%
2,56%
2,27%
#ÉRTÉK!

12
20
17
3
6

45,28%
52,98%
52,31%
12,63%
36,36%
#ÉRTÉK!

38

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma az elmúlt években egyre csökkent. Ennek oka
lehet az, hogy egyre többen tudtak valamilyen módon elhelyezkedni, és az, hogy 2015-ben
kivezették ezt a segélyformát.
2013-tól megfigyelhető a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők csökkenése, míg
2013-ban 20 személynek folyósítottak, addig 2016-ban már csak 6 főnek. Ennek hátterében az
állhat, hogy hatalmas munkaerőhiány keletkezett a termelési szektorban, így azok is el tudtak
helyezkedni, akik a korábbi években kiestek a rostán, és az önkormányzatnál is folyamatos a
közfoglalkoztatás
Aktív korúak ellátása
Ez a fogalom kétfajta ellátást foglal magában:
Rendszeres szociális segély
„ Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis
otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek
családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb
feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. Ezt a segélyformát 2015. február 28tól kivezették, akik beletartoztak, azokat felülvizsgálat után átsorolták a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosultakká vagy az újonnan létrehozott Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra jogosulttá.
„ Az Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az a személy:
a, aki egészségkárosodott
b, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási
díjban - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis
otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a család jövedelmétől
függően változó, de nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át (48 795,- Ft).
Foglalkoztatást helyettesítő támogatást /előbbiekben bérpótló juttatás, illetve rendelkezésre állási
támogatás/
„akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói
járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt.
alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
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f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig
együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti
járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a
megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása
megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból
szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel
vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,
Feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és
keresőtevékenységet nem folytat.
Az aktív korúak ellátásánál vizsgálnunk kell a munkanélküliek, álláskeresők állományát is, mivel
az álláskeresési ellátás megszűnését követően válhatnak jogosulttá a támogatásra.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 22 800 Ft/hó
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.
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság
megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának
kötelezettségét 2013. január 1-jétől.10
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.
A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg.
Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a
szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy
„a lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott
tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen,
nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási
feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal
rendelkező csoportok egy adott településen vagy településrészen belül mesterségesen
elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és olcsóbban értékesíthető telkekre,
ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani.
A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül
valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként,
kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos

10

Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június
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lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének.
a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

2012

159

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
3

4

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

2013

159

3

4

0

0

0

0

0

2014

159

3

4

0

0

0

0

0

2015

159

3

4

0

0

0

0

0

2016

159

3

4

0

0

0

0

0

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Bérlakás állomány
(db)

Szociális
lakásállomány (db)

Egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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Községünk területén évek óta változatlan a lakásállomány. Sajnos nem jellemző az új lakás építése.
Néha előfordul, hogy egy meglévő ingatlant felújítanak, átalakítanak, azonban nem létesül új
ingatlan. Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás állományt 2012-2016-ban 4 ház, ezen házak
bérléséből származó bevétel a borszörcsöki önkormányzat költségvetési számlájára érkezik.
b) szociális lakhatás
Borszörcsök településen nincsenek bérlakások.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Borszörcsök településen nincsenek bérlakások.
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
Adósságcsökkentési
támogatásban részesített támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)

2012

44

0

2013

31

0

2014

35

0

2015

28

0

2016

3

0

2017

3

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2012-2015 között közel azonos. 2015-ben
megszűnt a lakásfenntartási támogatás, helyette az önkormányzatok települési támogatásába épült
be ez a támogatási forma, ennek köszönhető, hogy lecsökkent a támogatásban részesülők száma.
Ennek másik oka, hogy megnőtt a családok egyfőre jutó jövedelme, így nem tudták igénybe a
lakásfenntartási támogatást.
f) eladósodottság
Sajnos vannak olyan ingatlanok, melyre végrehajtást indítványozott valamelyik szolgáltató vagy
bank. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy ilyen jelentős összegű tartozások
rendezésébe anyagi segítséget nyújtson, szakmai segítséget tud adni a családsegítő szolgálat
munkatársa révén.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
A településen, külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük 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) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
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 színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az
egyéb speciális szociális intézmény.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyítómegelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb
szükségletek kielégítése során.
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi
intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb
kockázattal
járó
gyógykezelésben,
valamint
betegségmegelőző
programokban
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
(TS 4401)

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

0
0
0
0
0
0

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Van orvosi ellátás, csak nem borszörcsöki székhellyel. Ellát felnőtteket és gyermekeket egyaránt.
Egy héten egyszer csütörtöki napon rendel a háziorvos a településen, a hét többi napján a saját
rendelési idejében Devecserben látja el a betegeket. Szakrendelésre Devecserbe vagy Ajkára
mennek el a betegek. Gyermekorvos a településen nincs.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

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

11
9
14
7
9
n.a.
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A Sztv. szabályozza, hogy ki az, aki közgyógyellátásban részesülhet. Alanyi jogon az átmeneti
gondozásban részesülő, a nevelésbe vett kiskorú, rendszeres szociális segélyben részesülő
egészségkárosodott személy, pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
központi szociális segélyben részesülő, rokkantsági járadékos, egyéb rokkantsági ellátásban
részesülő, az, aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagyis tartós beteg
gyermek után kaphatnak közgyógyellátási igazolványt. A tartós beteg gyermek jogán járó
igazolások rendszerét nagymértékben megszigorították, így valószínűsíthetően ennek tükrében
majd az igazolványok lejárta után ez megmutatkozik a közgyógyellátást igénylők számában is.
Méltányossági jogcímen az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek
esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.
Jelenleg a közgyógyellátási igazolványok kiállításának kérelmezése 2013. 01 01-től átkerült a járási
hivatalokhoz.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

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

2012
0
2013
1
2014
1
2015
n.a.
2016
2
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
(TS 5902)

Összesen

0
0
1
n.a.
0
n.a.

0
1
2
#ÉRTÉK!
2
#ÉRTÉK!
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Az ápolási díjra jogosultak körét törvény szabályozza. A jogosultság összefügg az egészségi
állapottal – a gondozott egészségi állapotára vonatkozóan. A településen ápolási díjban részesülők
évi száma 1-2 fő.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Borszörcsök településen prevenciós és szűrőprogramok működnek. Koragyermekkori kötelező
szűréseket a Devecser Védőnőszolgálat látja el. Évente egyszer mammográfián és tüdőszűrő
programon vehetnek részt a falu lakói.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Szenvedélybetegek, fogyatékkal élők Dobán működő intézményben tudnak ellátáshoz jutni.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A településen szociális étkeztetés működik, jelenleg 22 fő veszi igénybe napi rendszerességgel, a
falugondnok szállítja Devecserből. Nyugdíjkorhatárt betöltöttek valamint egészségi állapotuk
alapján jogosult valaki a szociális étkeztetésre.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Borszörcsök település évente egyszer falunapot rendez, ahol sportprogramokon vehetnek részt
idősek és nagyok. Gyerekeknek sorversenyeken, ügyességi próbákon, felnőttek focimeccseken
mutathatják meg rátermettségüket.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Falugondnoki és házi segítségnyújtási szolgálat működik a településen.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Nincs bejelentésről tudomásunk
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Borszörcsök Önkormányzat temetési segélyt biztosít, aminek összege 10.000Ft.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
Falunap, Idősek estje, Farsangi bál, Szilveszteri bál, Szüreti felvonulás, Falukirándulások
A településen van kultúrház, könyvtár.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Kisebb nézeteltérések előfordulnak, melyet megbeszélés útján el tudnak simítani
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Minden évben az önkormányzat Mikulás csomagot oszt a 14 év alatti gyermekeknek. Az egyház
ruhaosztást és élelmiszer csomagosztást szokott szervezni az arra rászorulóknak.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A településen roma nemzetiségi önkormányzat működik. Kapcsolata a települési önkormányzattal
gyümölcsöző. Évente egyszer roma családi napot és balatoni kirándulást szoktak szervezni. A
roma családi napra a falu egész lakosságát szívesen látják.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Településen nagyon magas a 8 általános iskolát
végzettek száma (szakmával nem rendelkező,
vagy szakképesítés nélküli munkanélküliek)

Első szakma megszerzését célzó OKJ-s képzés
indítása

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

2012

9

25

2013

1

4

2014

1

3

2015

1

3

2016

3

5

2017

2

4

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Védelembe vett 18 év alattiak száma 2012-ben 12 fő. Ennek hátterében az állhat, hogy 2011-től
törvényi szabályozás miatt iskolából való 50 óra igazolatlan hiányzás miatt is védelembe kellett
venni a 18 év alattiakat. 2013-2015 között összesen 1 fő védelembe vett gyermek volt, 2016-ban 3,
2017-ben 2. Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 2012-ben 25 fő, 2013-tól nagymértékű
csökkenés figyelhető meg. Veszélyeztetett gyermeknek számít Borszörcsökön, akinek
magatartásbeli, neveltetési, iskolai mulasztásból származó problémái vannak; szülők életvitele,
alacsony jövedelmi helyzete veszélyezteti létbiztonságát.

49

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. 68. § (1) bekezdés).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben
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 tartozó 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 családba fogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet 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 hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és
személyek (Gyvt. 16. §),
b) a fővárosi főjegyző,
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c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény
fenntartója, vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelőszülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig
hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített
definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót
a Gyvt. fogja tartalmazni11. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos
helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül
halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője,
óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte
be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat
minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)12
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

47

2013

52

2014

49

2015

37

2016

30

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
11
12

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert.
Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma igen magas a településen 2012ben 47 fő. Ez 2013-ra tovább nőtt 52 főre, majd 2014-től folyamatos, gyenge csökkenés figyelhető
meg. Ennek oka lehet, hogy fokozatosan nőtt a korábbi munkanélküliek elsődleges munkaerőpiaci
elhelyezkedése.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek
tartására köteles és
1. nyugellátásban,
2. korhatár előtti ellátásban,
3. szolgálati járandóságban,
4. balett művészeti életjáradékban,
5. átmeneti bányászjáradékban,
6. időskorúak járadékában vagy
7. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1))
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A településen minden újszülött gyermek után kaphatnak az anyák szülési támogatást. Ez egyszeri
támogatás, amelynek összege 5.000,- Ft. Nyolcadik évfolyamos tanulók jelentkezhetnek az Arany
János Tehetséggondozó programba.
Nincs ilyen juttatás a településen.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
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Ingyenes tankönyvellátásra, továbbá 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a
vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes
családban él.
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási
támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar).
Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az
óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai
étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az
ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális
gyermekétkeztetés esetében is.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos
helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen kapják a tankönyvet és
a gyermekétkeztetést.
A településen nincs óvoda és iskola, mindez a 6 km-re lévő Devecserben, vagy a 6 km-re lévő
Somlóvásárhelyen biztosított.
Ingyenes étkezésben részt vevők száma az óvodában: ez függ a gyermekek létszámától, illetve
attól, hogy hány gyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben.
Ingyenes étkezésben résztvevők száma az iskola 1-8. évfolyamán: ezt a számot is befolyásolja a
gyermeklétszám az adott évben, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, illetve a
csökkenés oka lehet, hogy az évek alatt a törvényi szabályozásnak megfelelően egyre többen
részesültek ingyenes étkezésben az általános iskola 1-8. osztályáig, ugyanis minden évben felmenő
ágban eggyel több évfolyam kapott erre való jogosultságot. Ingyenes étkezésben részesítettek
száma az elmúlt évben a felére csökkent.
50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak száma 1-13. évfolyamon: a
számadatot befolyásolja az adott évben az érintett évfolyamra járó gyermekek száma, a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma /mely nagyban jövedelem függő is/, illetve az,
hogy a fent említettek szerint évről évre egyre több gyermek részesült ingyenes ellátásban, az
általános iskolában.
Ingyenes tankönyv ellátás: van ilyen támogatási forma, a településen élő gyermekek részesülnek
is ebben, mivel azonban a gyermekek vidékre járnak iskolába, ezért ez az adat az ottani település
táblázatában jelenik meg

Nyári gyermekétkeztetésben részesülők száma: 5-8 gyermek
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

Év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8. évfolyam

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

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2012

2

12

3

12

n.a.

n.a.

2013

5

14

1

14

n.a.

n.a.

2014

2

15

2

15

n.a.

n.a.

2015

4

12

3

12

n.a.

n.a.

2016

3

9

6

9

n.a.

11

2017

5

14

6

14

n.a.

4

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített személyek jogosulttá válnak ingyenes
étkeztetésre óvodában, 2-5 főről van szó, valamint általános iskolában is 2012-ban 12 fő, majd
növekedés csökkenés után 2017-ben 14 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény által
ingyenes tankönyv-ellátásban is részesülnek.
Nyári gyermekétkeztetésben 2016-tól részesülnek a gyermekek, 2016-ban 11 fő, 2017-ben 4 fő.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére, a nyári szünet teljes időtartamára munkanapokon déli meleg főétkezést
biztosít a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Jelenleg nincs ilyen a településen
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nincs településünkön szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.
Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
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e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái
a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,
b) a családi napközi,
c) a családi gyermekfelügyelet,
d) a házi gyermekfelügyelet,
e) az alternatív napközbeni ellátás.
A bölcsődei ellátás nem biztosított a település lakosai részére. Borszörcsök nem rendelkezik sem
bölcsődével, sem családi napközivel.
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

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

1

14

2013

1

16

2014

1

18

2015

1

22

2016

1

22

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Borszörcsökön a devecseri védőnői szolgálat látja el a védőnői teendőket. 2012-ben 14 gyermek
jutott egy védőnőre, 2016-ban pedig már 22 gyermek. A gyermekszám növekedés oka lehet a friss
házasoknak, gyermekek után járó adókedvezmények.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt
Háziorvos által
háziorvosi
ellátott személyek
praxis/ok száma
száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen nincsen külön gyermekorvos, ezért a faluban a felnőtt háziorvos látja el a
gyermekeket.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Az óvodában logopédus és utazó gyógypedagógus foglalkozik a gyermekekkel
d) gyermekjóléti alapellátás
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Év

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból felvett
Nem
gyerekek száma
Önkormányzati
Bölcsődébe beírt
önkormányzati
(munkanélküli szülő,
bölcsődék száma gyermekek száma
bölcsődék száma
veszélyeztetett
(TS 4801)
(TS 4701)
(munkahelyi,
gyermek, nappali
magán stb.)
tagozaton tanuló
szülő)

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

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

Év

Egyéb, nem
Működő,
önkormányzati
Működő (összes)
önkormányzati
bölcsődei
bölcsődei
bölcsődei férőhelyek (munkahelyi, magán
férőhelyek száma
száma
stb.) férőhelyek
száma

Családi napköziben
engedélyezett
férőhelyek száma
(december 31-én)
(TS 4901)

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
Bölcsőde és családi napközi nem működik a településen.
A gyermekjóléti alapellátások fő feladatai:
- a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése
- információk átadása
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- jogok, kötelezettségek ismertetése
- önállóságra nevelés
- veszélyeztetettség megelőzésének támogatása
- veszélyeztetettség megszüntetésének segítése
e) gyermekvédelem
A gyermekek védelméről egy ún. védelmi háló, jelzőrendszer gondoskodik. Ennek tagjai a
gyermekjóléti szolgálat, az óvoda, iskola pedagógusai, védőnő, orvosok, gyámhivatal, nevelési
tanácsadó szakemberei, társintézmények, családsegítő szolgálat, rendőrség, polgárőrség, párfogó
felügyelet biztosítják. A jelzőrendszer – valószínűsíthetően a kis lélekszámnak is, mindenki ismer
szinte mindenkit - megfelelően és megbízhatóan működik.
Az iskola és az óvoda gyermekvédelmi felelősei nyomon követik a gyermekek mindennapjait az
oktatási intézményekben, amennyiben indokoltnak látják írásban és szóban egyaránt jeleznek.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását
családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről,
ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről,
lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni.
A településre a Családsegítő Szolgálat képviselője jár ki a családgondozási terv szerint hetente
egyszer csütörtökön, ilyenkor a településen ügyfélfogadást tart 9-12 óráig. Gyermekek átmeneti
gondozása intézményi szinten nem zajlik a településen.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben a Gyermekjóléti Szolgálat és a szolgálaton belül a Családsegítő kereshető fel. Ők
segítenek a családok elhelyezésében is, a rászorulóknak helyet keresnek a Családi Átmeneti
Otthonokban. A településhez legközelebbi ilyen otthon Ajkán található.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programok a településen igen kevés számú,
évente egyszer falunapot rendeznek, ahol kicsiknek és nagyoknak is szerveznek sportversenyeket.
Az iskolások a testnevelés és sportköröknek köszönhetően folyamatosan fejleszthetik
sporttudásukat, és mérethetik meg erejüket különböző sportrendezvényeken. Mivel
Borszörcsökön nincs sportegyesület a fiatalok a környező falvak, városok csoportjainak tagjai.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetés nem jellemző a településen.
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j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
December 6-án minden gyermek 14 éves korig mikulás csomagot kap.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Borszörcsökön nincs iskola, óvoda. Az óvodások és általános iskolások többsége
Somlóvásárhelyre, Devecserbe jár. A középiskolások átlagosan a közeli városok intézményeibe
járnak be Ajkára, Pápára, Veszprémbe járnak, de vannak, akik a kollégiumi ellátást is igénybe
veszik. Jelenleg óvodás, általános iskolás, középiskolás gyermek él Borszörcsökön. A
középiskolások bejárósok vagy kollégisták. A településen 2 főiskolai-egyetemi hallgató van.

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

0
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

0

Óvodai férőhelyek száma

0

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt)

0

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Fő

Hiányzó létszám

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai férőhelyek
gyermekek
Óvodai
gyermekcsoportok
feladatellátási
száma
száma
gyógypedagógiai
száma helyek száma
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
neveléssel
száma
neveléssel együtt
neveléssel együtt)
(TS 2801)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2701)
(TS 2601)

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

2012

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma
Általános
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(TS 1801)
(TS 1901)

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

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2012/2013

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2013/2014

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2014/2015

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2015/2016

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2016/2017

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai Az általános
osztályok száma a iskolai osztályok Általános iskolai feladatgyógypedagógiai
száma (a
ellátási helyek száma
oktatásban (a
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
nappali
oktatással
oktatással együtt)
oktatásban)
együtt)
(TS 2001)
(TS 2101)
(TS 2201)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

0

0

0

2012/2013

0

0

0

2013/2014

0

0

0

2014/2015

0

0

0

2015/2016

0

0

0

2016/2017

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Nincs ilyen ellátás a településen.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Nincs a településen kiegészítő szolgáltatás.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nincs ilyen a településen.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Nincs mérhető adat.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nincs hátránykompenzáló juttatás a településen
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Alacsony a továbbtanuló gyermekek száma

Középiskolai nyílt napokra való eljutás segítése
a falugondnoki busszal

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a
nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai,
gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében.
 a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek
terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
 a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő 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 erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci
viszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti,
hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható
helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi
meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
139
149
2013
131
149
2014
127
151
2015
127
146
2016
122
142
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

123
112
108
116
112
n.a.

139
130
137
133
132
n.a.

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
16
19
19
11
10
n.a.

Nők
(TS 0802)
10
19
14
13
7
n.a.

64

65

A 2013-as évtől folyamatosan csökkent a munkanélküliek száma a településen. Ennek oka lehet az,
hogy hányan kerülnek be a munkavállalók körébe azzal, hogy elérik az adott életkort, illetve, hogy
hányan kerülnek ki onnét a nyugdíjkorhatár elérésével. A munkanélküliek számának csökkenése
kapcsán, a nők esetében elmondható, hogy egyrészt a csökkenés oka az, hogy a közfoglalkoztatás
számának nagymértékű emelkedésével csökkent a munkanélküliek száma. Másrészt a nők
munkanélküliségi adatait másrészt nyilvánvalóan befolyásolja az is, hogy három gyermek mellett
jogosulttá válhat a GYET-re, melyet jobb megoldás híján kihasználnak az emberek, illetve a tartós
beteg gyermekek mellett is 10 éves korig GYES-en lehet a szülő.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Az elmúlt évek vonatkozásában nem rendelkezünk információval a nők részvételére vonatkozóan
foglalkoztatást segítő és képzési programokban. A munkanélküli nők többsége rendelkezik 8
általános vagy magasabb iskolai végzettséggel. A településen bevallottan 1 analfabéta nő él.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A településen a munkával nem rendelkező nők egy része kihasználja az alkalmi munkavállalás
lehetőségét, gondolok itt a Somló-hegy adta szőlészeti munkákra, csigagyűjtésre, makkszedésre,
erdőn való munkavállalásra.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nem fordult elő hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
Borszörcsök településen nem működik: bölcsőde, óvoda, családi napközi. A szülők a
somlóvásárhelyi óvodába viszik a gyermekeiket.

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Védőnők száma
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
n.a.
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

14

14

16
18
22
22
n.a.

16
18
22
22
#ÉRTÉK!

A védőnő az átlagos gyerekszámba a 0-3 közötti gyermekeket számolta bele. Védőnő feladata a
kismamák segítése, támogatása, különféle vizsgálatokra való elküldése. A 0-3 év közötti
gyermekek fejlődésének folyamatos felügyelete. Mindezek mellett folyamatosan jár az általános
iskolába, óvodába kisebb vizsgálatokat és ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokat tartani.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók
közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető
törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati
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erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés,
zaklatás, távoltartás. A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a
párkapcsolaton belül megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető
törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak. A zaklatás, szexuális vagy családon belüli
erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek számától.
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján
egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak
segítségért.
Sajnos a távoltartási törvény nem hozta meg teljes mértékben a hozzá fűzött reményeket. A
gyakorlatban ugyanis a 72 óra olyan rövid idő, hogy mire lezajlik az eljárás, már le is telt a 3 nap,
és a bántalmazott fél akár már vissza is mehet az őt bántalmazóhoz. A következményektől való
félelem is visszatartó erő. Természetesen kérheti a távolságtartást más személy is, akinek
tudomására jut a bántalmazás, azonban a tapasztalatunk azt mutatja, hogy inkább elhallgatásra
kerülnek ezek az esetek.
Borszörcsök vonatkozásában az elmúlt évek tekintetében nincs tudomásunk róla, hogy akár a
családsegítő szolgálat, a rendőrség, orvos, védőnő, egyéb intézmények tudomására jutott volna
olyan eset, melyben nőt, nőket bántalmaztak.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Krízishelyzetben a település közelében 2 anyaotthon és egy családok átmenetei otthona található,
ezek viszont általában teljes létszámmal működnek, így az elhelyezés nagyon nehéz a település
közelében. Krízishelyzetben a családok a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz fordulhatnak
segítségért, illetve az országos területi elérhetőséggel az Országos Kríziskezelő és Információs
telefonszolgálat nyújt segítséget, amely 24 órán belül nyújt elhelyezést a család számára.
Borszörcsök vonatkozásában az elmúlt évek viszonylatában nem merült fel egyetlen esetben sem
családok átmeneti otthonának vagy az anyaotthon igénybevételének igénye, lehetősége.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Borszörcsök településen a 2014. évi választásokon a képviselő-testületbe egyetlen egy nőt sem
választottak be, így a nemek aránya a testületben teljesen kiegyenlítetlen.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Ilyen kezdeményezések nem jellemzőek a településen.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A településen élő nőknek kevés idejük marad
magukra, a gyermekek és a munka mellett

Programok szervezése
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi
rendelkezések irányadók:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
1. saját jogú; és
2. hozzátartozói nyugellátásokat biztosít.
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:
1. az öregségi nyugdíj,
2. a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:
1. az özvegyi nyugdíj;
2. az árvaellátás;
3. a szülői nyugdíj;
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5. özvegyi járadék.

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2012
35
55
90
2013
33
53
86
2014
32
47
79
2015
32
46
78
2016
32
47
79
2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Időskorúak járadéka
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. §-a szerint az ellátást a
települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.
Borszörcsökön nem él olyan személy, aki nem kapott volna valamiféle nyugdíjszerű ellátást.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az 55 év feletti lakosság egy része különböző munkáltatóknál, vagy az önkormányzati
közfoglalkoztatási programokban dolgoztak a vizsgált időszakban.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A település a fent említett közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatott több 55 év feletti
lakost.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
27
38
33
24
17
#ÉRTÉK!
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

2012
2013
2014
2015
2016
2017

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
5
5
5
7
6
5

%
17%
14%
15%
31%
35%
#ÉRTÉK!

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
11
19
12
9
7
0

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%
#ZÉRÓOSZTÓ!
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Az adatok alapján a munkanélküliek közül kevés az 55 év felettiek aránya. Így nem mondható el,
hogy a koruk miatt hátrányos megkülönböztetés érné őket a foglalkoztatás területén.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

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

Év

65 év feletti lakosság száma
Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 5101)
(TS 0328)

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

Fő
55
54
52
53
54
n.a.

Fő
0
0
0
0
0

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#ÉRTÉK!

A 65 év feletti lakosság között nincs olyan személy, aki nappali ellátásban részesülne.
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

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

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

1
1
0
0
1

Időskorúak járadékában 0-1 ember részesül.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

Év

Mozielőadás Színházelőadás Múzeumi kiállítás
látogatása
látogatása
megtekintése
alkalom

alkalom

alkalom

Könyvtár
látogatása

Közművelődési
intézmény
rendezvényén
részvétel

Vallásgyakorlás
templomban

Sportrendezvényen
részvétel
alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

2013

35

8

23

2014

35

8

23

2015

35

9

23

2016

35

9

23

2017

35

9

21

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Az időskorúak mozi és színházlátogatáson nem vettek részt, de a könyvtárba és a művelődési ház
által szervezett programokra szívesen járnak. Falunapokon, főzőversenyen aktív résztvevők.
Templomba rendszeresen járnak.
c) idősek informatikai jártassága
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen (A
táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)
Év

Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés

1
1
1
1
1

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

2 111
2 189
2 189
2 189
2 189
2 189

0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
1
1

Forrás: TEIR
A településen nyugdíjasklubot alapítottak az idősek kb. 6 fővel. Havonta többször összeülnek,
termékbemutatókat tartanak, egészségügyi előadásokat szerveznek, népdalokat tanulnak és
énekelnek, kézimunkáznak. Borszörcsök településen minden évben idősek napi rendezvénnyel
köszöntik a falu nyugdíjasait, ahol egy finom vacsorával vendégeli meg őket.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az időskorú lakosság elmagányosodása,
bezárkózása

Közösségi életbe, programokba való bevonásuk

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában
védett foglalkoztatásra jogosult.
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges
mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő
átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből
támogatás igényelhető.
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem
megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát
lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív
támogatásban részesíti.
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
rendszeres szociális járadékban részesült.
(Flt. 57/B §.)
Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. A védett
foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha
nem áll rendelkezésre olyan foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának
ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett
szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek
következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása.
Mindezekre tekintettel javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos munkavállalókkal is
betölthető álláshelyeket, fogyatékosügyi mentor, tanácsadó foglalkoztatásával a fogyatékos
személyek munkahelyi kisérésének biztosítani. Javasolt önkormányzati szakember ez irányú
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képzése, állami és civil munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása
a feladat megoldásába.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak
(TS 6201)

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

5
5
5
5
5
n.a.

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
13
11
10
10
10
n.a.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesült, a férfiak vonatkozásában 5 fő, a
nők esetében pedig 2013-ben 13 fő, 2016-ban pedig 10 fő.
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Év

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
Egyházi fenntartású
Civil fenntartású
személyek száma
intézményben
intézményben
(TS 5001)

2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
Nincs olyan személy a településen, aki nappali ellátásban részesülne.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Fogyatékkal élők a közszférában, non profit szervezetnél és gazdasági vállalkozásnál jelenleg nem
dolgoznak.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A településen nem fordult elő hátrányos megkülönböztetés
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Külön szolgáltatások, illetve programok nincsenek a településen. A közeli, 10-12 km távolságban
lévő Ajka városban a Molnár Gábor Óvoda Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Molnár Gábor Műhely Alapítvány várja
programjaival a fogyatékkal élőket.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Aktuális jogszabályok:
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának valamint
a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól.
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól
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Ellátási formák:
Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli
juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül –
anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
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. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak
minősül,
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét
megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengén látónak, mozgásszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül
Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona,
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.
Igen/nem

Lift

Vakvezető
sáv

Mozgáskorlátozottak
részére mosdó

Rámpa

Hangos
tájékoztatás

Indukciós
hurok

Tapintható
információ

Jelnyelvi
segítség

Egyéb

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

Igen

nem

nem

nem

nem

nem

alapfok
oktatási
intézmények

középfok

egészségügyi
intézmények

fekvőbeteg
ellátás
járó beteg
szakellátás

felsőfok

alapellátás
kulturális, művelődési
intézmények
önkormányzati,
közigazgatási intézmény
igazságszolgáltatási,
rendőrség, ügyészség
szociális ellátást nyújtó
intézmények

nem
nem

nem
nem

Oktatási, egészségügyi, igazságszolgáltatási, szociális ellátást nyújtó intézménnyel nem
rendelkezik a település. Az önkormányzati intézmény és az orvosi rendelő rámpával rendelkezik.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A munkahelyek akadálymentesítettségéről nincs adat.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Nincs akadálymentesítés
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Ilyen intézményekkel, szolgáltatásokkal nem rendelkezik a település
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A település fogyatékkal élő személyeinek alacsony létszáma miatt nem volt eddig szükség
hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások létrehozására.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A művelődési házba való bejutás nincs akadály
mentesítve

Mobil rámpa kialakítása
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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.)
Közfeladat ellátását az önkormányzat, a háziorvos, a védőnő és a rendőrség végzi.
Az önkormányzati döntések előkészítésében a civil szervezeteket is bevonják. Az
együttműködésnek köszönhetően a szervezetek aktívan részt vesznek az önkormányzati
rendezvényeken is. (Polgárőrség, Borszörcsökért alapítvány)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Az intézkedések megvalósításában a legnagyobb szerepet az önkormányzat vállalja, munkájukat
segítik a civil szervezetek és a roma nemzetiségi önkormányzat.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Borszörcsök legtöbb közfeladatának ellátását közösen látja el a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatallal. A település a Somló- környéki Többcélú Kistérségi Társulásnak, és a
Devecseri Járásnak is tagja. A térségben minden településen megtalálhatók azok a célcsoportok,
akiknek a gondjaik kezelésére fel kell készülni. A település vezetőinek törekedniük kell arra, hogy
a célcsoportok szükségleteit kielégítsék.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Roma Kisebbségi Önkormányzat a mélyszegénységben élők és a romák érdekében végzi a
tevékenységét a településen. Az elnök elmondása szerint a korábbi években megrendezésre került
Roma nap, ahol főztek és közösségi napot tartottak.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek a mélyszegénységben élő, gyerekek és idős célcsoportok terveinek
megvalósításában tudnak a településnek segíteni. (Polgárőr Egyesület)
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A for-profit vállalkozások a közművelődési intézmények eseményein vannak jelen.
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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 helyzetfelmérés előkészítésében részt vettek a
Falugondnok, Védőnő, Polgárőrség, Rendőrség

településen

működő

Önkormányzat,

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A dokumentum az önkormányzat honlapján lesz elérhető. Ezáltal az intézkedési terveket
megismerhetik, megvalósításukat nyomon követhetik.
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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
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Romák
A romák és a mélyszegénységben élők
és/vagy
A romák és mélyszegénységben élők
életminőségének javítása, társadalmi
mélyszegény- rossz társadalmi integrációja
felzárkóztatásuk
ségben élők
Gyermekek

A
gyerekek
szabadidős
Sportpálya kialakítása
tevékenységének rossz kihasználtsága
Generációk
találkozása
címen,
programsorozat,
foglalkozások
szervezése, megtartása

Idősek

Az idős emberek elmagányosodása

Nők

A nőknek a család, a munka és a
Szűrővizsgálatok szervezése, prevenció
házimunka mellett kevés idejük jut
fontosságának tudatosítása
önmagukra, egészségük megőrzésére

Fogyatékkal
élők

Mobilrámpa kialakítása a művelődési
A művelődési ház akadálymentesítése
ház bejáratához

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
A romák és a mélyszegénységben élők
és/vagy
életminőségének javítása, társadalmi Önkormányzat
mélyszegényfelzárkóztatásuk
ségben élők
Gyermekek

Sportpálya kialakítása

Önkormányzat

Idősek

Generációk
találkozása
címen,
programsorozat,
foglalkozások Önkormányzat
szervezése, megtartása

Nők

Szűrővizsgálatok szervezése, prevenció
Önkormányzat, Egészségfejlesztési Iroda
fontosságának tudatosítása

Fogyatékkal
élők

A művelődési ház akadálymentesítése

Önkormányzat, kivitelező
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Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák is szívesen élnek megkülönböztetés nélkül,
esélyegyenlőség biztosításával.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élő embereket segítsük az életminőségük
javításával, foglalkoztatási programokba történő bevonásukkal.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges testi és lelki fejlődését. Különböző szabadidős
tevékenységet biztosítunk a gyereknek, ezzel is segítve az egészséges életmódra nevelést.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek közéletbe való bekapcsolódására. Biztosítjuk az aktív
életvitelt, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás érzése.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén is az esélyegyenlőség fenntartását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szükségleteinek kielégítésére. Az önkormányzat
gondoskodik az egészségügyi és a kulturális programokhoz való hozzáférés akadálymentességéről

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Felnőttkori szocializáció romák körében

Feltárt probléma
A romák és a mélyszegénységben élők rossz társadalmi integrációja
(kiinduló értékekkel)

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A romák és a legszegényebb réteg életminőségének javítása, társadalmi
felzárkóztatásuk.
R: pályázati lehetőségek, önerő, szakemberek feltárása
K: pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése, előadások
szervezése
H: Pályázati lehetőséget és önerőt is felhasználva, előadások,
foglalkozások megtartása, életvezetési, amennyiben szükséges pénzügyi
tanácsadás. Folyamatos odafigyelés
Pályázatfigyelés, készítés, szakemberek feltárása
Pályázat megvalósítása, előadások tanácsadások megszervezése
Előadások, foglalkozások, tanácsadások megtartása, folyamatos
visszacsatolás, ellenőrzés

Résztvevők és
felelős

Polgármester,
megvalósítók

Partnerek

Önkormányzat, roma lakosság, Egészségfejlesztési Iroda

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 6 hónap
K: 1 év
H: 5 év

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

A romák és a mélyszegénységben élők életvitelének, életminőségének
javulása. Minimum 8 fő bevonásával.

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

Egészségfejlesztési

Iroda

vezetője,

pályázatíró,
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

A roma közösség sajátos, tradicionális életvitele. Az előadásokon,
életvezetési tanácsadáson való részvétel elősegítheti a felelős társadalmi
beilleszkedést

Szükséges
erőforrások

önerő, pályázati források, civil szervezetek, tájékoztató anyagok költsége
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Intézkedés címe:

Sportpálya kialakítása

Feltárt probléma
A gyermekek szabadidős tevékenységeinek rossz kihasználtsága
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése, egészségük megóvása
R: pályázati lehetőségek, önerő, feltárása
K: pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése,
pályázatírás
H: Sportpálya kiépítése, karbantartás, ellenőrzés
Pályázatfigyelés, készít
Pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása
Folyamatos ellenőrzés, karbantartás

Résztvevők és
felelős

Polgármester, pályázatíró, kivitelező, műszaki ellenőr, karbantartó

Partnerek

Önkormányzat, lakosság, kivitelező cég

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 6 hónap
K: 1 év
H: 5 év

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

A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, sportolási lehetőségek
biztosítása. (1 sportpálya)

A családi szférából való kiszakadás félelme. A csapatban való sportolás és
a helyi adottságok csökkenthetik a beilleszkedési problémákat
önerő, pályázati források, támogatások
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Intézkedés címe:

Nők egészségmegőrzése

Feltárt probléma
A nőknek a család, a munka és a házimunka mellett kevés idejük jut
(kiinduló értékekkel) önmagukra, egészségük megőrzésére.
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A nők egészségének megőrzése, a prevenció fontosságának tudatosítása
R: önerő feltárása, szakemberek felkérése
K: Előadások, szűrővizsgálatok szervezése
H: Előadások megtartása, szűrővizsgálatokra való eljutás megvalósítása

Előadások, életvezetési tanácsadás megszervezése
Az intézkedésben megjelölt programok megvalósítása
Folyamatos prevenció, tanácsadás

Résztvevők és
felelős

Polgármester, egészségfejlesztési iroda vezetője, háziorvos, szakember

Partnerek

Önkormányzat, lakosság (elsősorban nők)

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 6 hónap
K: 1 év
H: 5 év

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

Egészségesebb, tudatosabb női lakosság, alkalmanként minimum 5 fő
bevonása, 1 fő szakember

Betegségtől való félelem. A rendszeres prevenció kialakulásával csökken a
betegségek kialakulása, eredményesebben ismerhetők fel bizonyos
tumoros megbetegedések korai stádiumban
önerő, támogatások, civil szervezetek, szórólapok anyagköltsége
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Intézkedés címe:

Generációk találkozása

Feltárt probléma
Az idős emberek elmagányosodása, elzárkózása
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Közös programokkal, foglalkozásokkal hoznánk közelebb egymáshoz
távol eső generációkat: gyerekeket és időseket
R: tematika összeállítása, előadók, animátorok kiválasztása
K: foglalkozások összeállítása, szervezése
H: Programok, foglalkozások megtartása, ellenőrzés, utómunkálatok
Programok szervezése
Idősek, gyermekek bevonása
Programok lebonyolítása

Résztvevők és
felelős

Polgármester, lakosság, animátorok

Partnerek

Önkormányzat, művelődés szervező, animátorok

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 6 hónap
K: 1 év
H: 5 év

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

Idősek aktív részvétele, közösségi élmények megélése, minimum 10 fő
bevonásával

Súlyos elmagányosodás, közösségtől való félelem. Új élmények,
fontosságtudat kialakítása.
önerő, támogatások, civil szervezetek
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Intézkedés címe:

Mobil rámpa kialakítása a művelődési ház bejáratához

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen lévő művelődési ház jelenleg nem akadálymentesített

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

A településen élő és ide látogató mozgásukban korlátozott személyek
életminőségének javítása
R: pályázati lehetőségek, önerő, feltárása
K: pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése, pályázatírás
H: Mobilrámpa kiépítése, karbantartás, ellenőrzés
Pályázatfigyelés, készít
Pályázat megvalósítása, kivitelező kiválasztása, mobilrámpa kiépítése
Folyamatos ellenőrzés, karbantartás

Résztvevők és
felelős

Polgármester, pályázatíró, kivitelező, műszaki ellenőr, karbantartó

Partnerek

Önkormányzat, lakosság, kivitelező cég

R: 6 hónap
Határidő(k) pontokba
K: 1 év
szedve
H: 5 év
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
Mozgáskorlátozott emberek könnyebben közelítik
forrása
segítségével a község központi kulturális intézményét.
(rövid,
közép
és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük Pénzügyi forrás hiánya, korlátozott lehetőségek.
eszközei
Szükséges erőforrások önerő, pályázati források, támogatások

meg

a

mobilrámpa
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Az intézkedés
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I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

Pályáza igyelés,
előadások,
életvezetési
tanácsadások
Polgármester,
megszervezése,
pályáza rók,
folyamatos
odaﬁgyelés,
szakmai
támogatás

2021.12.31.

A romák és
Önkormányzat,
mélyszegénységben Egészségfejlesztési
élők életvitelének iroda, pályáza
5 év
javulása, Minimum forrás, tájékoztató
8 fő bevonása
anyagok költsége

Pályáza igyelés,
pályázatkészítés
Kivitelező
Legyen jobb a
kiválasztása,
Polgármester,
gyerekeknek
munkálatok
pályáza rók,
Nemze stratégia elkezdése
kivitelező
Folyamatos
ellenőrzés,
karbantartás

2023.11.30.

1 sportpálya

A romák és a
A romák és a
Felnő kori
mélyszegénységben legszegényebb réteg
szocializáció romák élők rossz
életminőségének Roma stratégia
körében
társadalmi
javítása, társadalmi
integrációja
felzárkóztatásuk

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

Sportpálya
kialakítása

A gyerekek
szabadidős
tevékenységeinek
rossz
kihasználtsága

A gyerekek
szabadidejének
hasznos eltöltése,
egészségük
megóvása

Önerő, pályáza
forrás

5 év

Alkalmanként 1 fő Önkormányzat,
szakember és 5 fő szórólap,
bevonása
anyagköltség

5 év

III. A nők esélyegyenlősége

1

A nőknek a család,
a munka és a
házimunka melle
Nők
kevés idejük jut
egészségmegőrzése
önmagukra,
egészségük
megőrzésére

A nők egészségének
megőrzése, a
Egészséges
prevenció
Magyarország
fontosságának
2014-2020
tudatosítása.

Előadások
szervezése és
megtartása
Polgármester,
Szűrővizsgálatokra
Egészségfejlesztési 2021.12.31.
való eljutás
iroda
elősegítése
Folyamatos
prevenció

IV. Az idősek esélyegyenlősége
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A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
feltárt
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma
dokumentumokkal
megnevezése

E

Az intézkedés
tartalma

Közös
programokkal,
foglalkozásokkal
hoznánk közelebb
egymáshoz az
Az előadó,
egymáshoz távol
foglalkoztató
Az idős emberek eső generációkat:
Generációk
kiválasztása,
1
elmagányosodása, gyerekeket és
Eu 2020 stratégia
találkozása
folyamatos
elzárkózása
időseket. Ami által a
szervezés,
magányos idős
utómunkálatok.
emberek ismét
közösségbe
kerülnének, annak
fontos tagjai
lennének
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
A településen élő
mozgásában
korlátozo helyi
lakos, és az ide
Pályáza igyelése
látogató
és elkészítése
A művelődési ház
mozgáskorlátozo
kivitelező
akadálymentesítése,
Mobil rámpa
személyek
kiválasztása,
a településen élő
kialakítása a
közlekedésének
Településrendezési munkák
1
mozgáskorlátozo
művelődési ház
megkönnyítése. A
terv
előkészítése,
személyek
bejáratához
rámpa
megkezdése
életminőségének
kialakításával,
Folyamatos
megkönnyítése.
könnyedén
ellenőrzés,
bejutnak a
karbantartás
művelődési házban
rendeze
programokra.
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Az intézkedés
felelőse

Önkormányzat

polgármester,
pályáza rók,
kivitelező

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
szükséges
eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok) erőforrások (humán, fenntarthatósága
pénzügyi, technikai)

önerő, civil
felajánlás, terem,
mentor
5 év
szórólapok
anyagköltsége

2021.12.31.

10 fő bevonása

2023.11.30.

Kivitelező cég
Közlekedés
munkatársai,
akadálymentesítése
5 év
pályáza forrás és
és 1 rámpa
önerő,
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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 megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás

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

Nyilvánosság

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Szőcs Éva
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
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló,
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt
feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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Érvényesülés, módosítás

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