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

A település fekvése
Szomor Komárom-Esztergom megyében, a Gerecse hegység és a Zsámbéki-medence között fekvő település,
Gyermelytől 2, Máriahalomtól 6, Epöltől, Zsámbéktól, Bajnától 8-8, Esztergomtól 27, Tatabányától 24 km
Budapesttől 37 km távolságra található.
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Település bemutatása
Története
Szomor és környéke már ősidők óta lakott helynek számít, környékén szinte minden idetelepedett nép,
kultúra nyomára rátaláltak. Például Pusztasomodor helyén az 1800-as években egy majdnem teljes
négykerekű római kocsit találtak, amely a Magyar Nemzeti Múzeumba került.
A település nevének első említése 1269-ből való Zumur alakban.
Az 1200-as években két faluból állt, az egyik Simon fia Chak birtoka, a másik részt 1269 előtt Pousa fia
Endre bírta, s ezt halála után rokonai, Őrseji Chepan és András (Őrsej elpusztult szomszédos falu volt)
nővére hitbére fejében átadták Besenyei Moch -nak, a veszprémi püspök szerviensének, és ezt a szomszédos
őrseji és epeli nemesek előtt elhatárolták.
Egy 1327 évi okl. szerint Szomori Bench fia Tyba, Symeg-i (Sümeg-i) 2- ekényi földjét eladta a veszprémi
püspöknek. (Symeg ma faluhely Epöl határában DK-re Benchyvár néven, mely az itt birtokos Szomory
Bench nevét őrzi.)
Itt volt található volt Somod is, mely az 13. században többnyire a szomszédos Symeg (Sümeg) faluval együtt
szerepel, egy 1244. évi oklevélkivonatban tűnik fel, ekkor egy része gazdát cserélt. (Somodor ma puszta
Szomor határában ÉK-re, Somodorpuszta.)
Szomor határában a korabeli iratok még az 1200-as években említik a régi, rómaiak által épített nagy
utat:"…de ZUMUR iuxta MAGNAM VIAM qua itur Albam…".
A falu birtokosai a későbbiekben a Pázmándy családbeliek voltak. Azonban a törökök pusztává tették a falut,
de az újjáépült, s az 1760-as évekig nagyrészt református magyarok lakták. A település új földesura Sándor
gróf azonban a református magyar lakosság helyébe katolikus svábokat telepített.
Az XIX. században a falu birtokosa a gr. Sándor család, (gr. Sándor Móricz és neje, Metternich hercegné)
valamint a Kézdi-Vásárhelyi család. E család tagja Kézdi-Vásárhelyi Imre a település híres orvosa, régész és
humanista, akinek a település környékén talált tárgyakból híres régészeti gyűjteménye volt. Egy egész bronz
kovácsműhelyt, több domborműves és feliratos sírkövet adományozott a Nemzeti Múzeumnak.
Róla nevezték el Szomor általános iskoláját is, amely a volt kastélyában működik.
A falu szomorú eseménye volt az 1946-os kitelepítés, ekkor a községben élő német anyanyelvű családok
közel 90 százalékát kitelepítették.
Nevezetességei
Római katolikus templom – Építési ideje ismeretlen, 1759-ig a reformátusoké volt, majd a XVIII. század
végén átalakították.
Római katolikus temetőkápolna – XIX. században épült, műemlék.
Nepomuki Szent János-szobor – 1807-ben Neumann Lipót készítette.
Világháborús emlékmű
Kézdi-Vásárhelyi Kastély

Szomor Község jelképei
Címere kék színű, egyenes oldalú csücskös pajzs. A címer kitölti az egész címerpajzsot, rajta Szent Mihály
arkangyal látható, amint legyőzi az ördögöt.
Szent Mihály ezüsttel, az ördög feketével ábrázolt. Szent Mihály feje körül glória, ami aranyszínű.
Szent Mihály arkangyal a szomori egyházközség védőszentje.
Zászlaja téglalap alakú fehér alapon középen a település címere

5

Rk. Templom

Copf stílusú temetőkápolna

Kézdi-Vásárhelyi Kastély - jelenleg Általános Iskola
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Szomor 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).
Szomor Község Önkormányzata célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat,
biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző
területein. Ennek figyelembevételével a fenti célok minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása
érdekében megalkotja a települése esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést és
az erre épülő cél és feladat-meghatározásokat, valamint azok megvalósításának ütemezését. Az
esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál és beavatkozásokat
tartalmaz azok kezelésére.
A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy Szomor községben élő hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi , foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási,
területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal
küzdenek. A program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a
sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére
korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi
intézkedések nélkül. A terv a hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a mély szegénységben élőket
és a romákat, a gyermekeket, a nőket, a gyermekeket, az időseket és a fogyatékkal élő személyeket. Az
esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a további hátrányos helyzetű társadalmi csoportok különböző
élethelyzetben lévő egyének esetében is felmerülhet. Ennek megfelelően a program által célzott hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok köre a helyi sajátosságokra reagálva – az esélyegyenlőségi törvény
szempontjait figyelembe véve – bővíthető. Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az
esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú
érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó
minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a
származása vagy az anyagi helyzete.
Ezért 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.
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 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.
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató
strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére
vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Szomor községnek az esélyegyenlőségi célcsoportokat - mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők,
idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályzása csak a 2010-ben elfogadott Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és terve (2010-2018) van.

A Képviselő-testület által elfogadott 9/2012. (IX.22.) pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet célja a törvényi előírásokon túl, hogy településünkön olyan támogatási
rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások
enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a
különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat
és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a
felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Költségvetési Koncepció, Közoktatási Feladat-ellátási Intézményhálózat-működtetési Fejlesztési és
Intézkedési Terv (2008-2015.),TTKT Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzési Terve (2010-2018.)
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Szomor Község a Közép-dunántúli Régióban, azon belül Komárom-Esztergom megye Tatabányai
Kistérségében található. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látják el a települési
önkormányzatok a szociális feladatokat. Napi szinten a társulás által fenntartott ESZI foglalkozik a
társadalmilag nehéz helyzetbe került családok problémájával.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok részben a fenti stratégiai dokumentumok alapján, részben
az egyes szakterületek Képviselő Testület számára készített beszámolói, a Komárom –Esztergom Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tatabányai Kirendeltsége által szolgáltatott adatok és tájékoztató,
KSH, a Teir rendszer, továbbá az önkormányzat által készítetett kutatások alapján kerültek összegyűjtésre.

A település demográfiai helyzete

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az
év végén
Fő

Lakónépesség
1150

Változás

1140
1130

2007

1120

2008

1138

102%

1120

2009

1135

100%

1110

2010

1134

100%

1100

2011

1140

101%

2012

1137

100%

1090
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Szomoron a lakónépesség 2007. évtől enyhe ingadozással növekedést mutat, de 2012. évben csökkent a
lakosság száma. A jelenlegi állandó népesség nemi megosztásban közel azonos, de korcsoporti megosztás
szerint a 65 év feletti nők jelentősebb létszámban élnek a településen.(lásd: 2. sz. táblázat)
2. számú táblázat - Állandó népesség
fő

0-2 évesek
3-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

nők
580
14
95
21
304
43
103

férfiak
535
8
83
12
320
37
75

%
összesen
1115
22
178
33
624
80
178

nők
52%
64%
53%
64%
49%
54%
58%

férfiak
48%
36%
47%
36%
51%
46%
42%
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Állandó népesség - nők

0-14 éves
17%

65 év fel etti
18%

15-17 éves
4%

60-64 éves
8%

18-59 éves
53%

Állandó
65 év fel
etti
14%

népesség - férfiak
0-14 éves
16%
15-17 éves
2%

60-64 éves
7%

18-59 éves
61%

2001
2008
2009
2010
2011
2012

65 év feletti
állandó
lakosok száma
(fő)
180
233
229
237
164
172

Öregedési index (%)

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési index
(%)

201
180
185
182
181
169

89,6%
129,4%
123,8%
130,2%
90,6%
101,8%

140,0%
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A 2008 -2010. években 0-14. éves lakosok száma kevesebb volt mint a 65 év feletti lakosság száma, ami a
falu „elöregedését” mutatta. 2011-ben fordult az arány, a fiatal korosztály száma magasabb, de 2012. évre
valamelyest ismét csökkent, a 65 év felettiek vannak nagyobb létszámban településen. Ez a két féle helyzet
úgy értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az öregedő esetén az idősek
fokozottabb ellátására van szükség.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

2008
2009
2010
2011
2012

állandó jellegű odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

28

17

11

31

42

-11

9

21

-12

25

17

8

21

19

2

A Belföldi vándorlások című Szomorra vonatkozó táblázat azt mutatja, hogy 2009-2010. évben jelentős
elvándorlás történt a településről. 2011-2012. évre ez az adat pozitívan változott, köszönhető ez annak is,
hogy az önkormányzat építési telkeket alakított ki és ezekre vevőket is talált, helyből is , de különösen más
településekről. A helyi lakosok (fiatalok) kedvezménnyel vásárolhatták meg a telkeket, ezért több fiatal
család helyben telepedett le.
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Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
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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 között a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a
munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés
hiányosságaira, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység. (”a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0-17
éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él. Ez
az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A
társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területiről 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 is ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.
A legutóbbi népszámlálás adatai alapján a településen senki sem vallotta magát cigány nemzetiségűnek.
Roma kisebbségi önkormányzat a településen nem működik.
A Hivatal adatai alapján jelenleg 1 roma származású család él Szomoron. Szociális helyzetükre jellemző, hogy
átlagos életszínvonalon élnek.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön, tapasztalataink szerint a munkaerőpiacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági
problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott
foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott az elmúlt években,
illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Legjellemzőbb problémák:
· Munkanélküliség, tartós munkanélküliség, a munkalehetőségek, valamint az alkalmi munkák
hiánya, az e miatti súlyos anyagi gondok, amelyeknek egyenes következménye a tüzelő
hiánya, a különböző szolgáltatók felé fennálló tartozások kiemelkedően magas gyakorisága és
mértéke, a pénzintézeti kölcsönök vissza nem fizetése következtében fenyegető végrehajtási eljárás és
kilakoltatás.
· Eladósodás, teljes ellehetetlenülés.
· Alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya.
· Megváltozott munkaképesség, rokkantság ténye és ezzel összefüggésben a rehabilitációs
munkahelyek hiánya.
· Az alacsony jövedelem.
· Az időseknél a jobb életfeltételek elérése érdekében az intézményi elhelyezés kérése és ezzel
párhuzamosan a férőhelyek számának változatlansága.
· Kilátástalannak vélt helyzetből alkoholizmusba, szenvedélybetegségbe menekülés.
· A nyomasztó gondok következtében kialakuló egészségügyi problémák, betegségek.
· Életviteli, lelki, mentális problémák.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő

férfi

összesen

nő

2008

8

24

32

3

2009
2010
2011

6
1
7

1
2
6

7
3
13

2012

8

10

18

férfi

összesen

Nő

férfi

összesen

7

10

37,5%

29,2%

31,3%

9
5
7

10
7
6

19
12
13

150,0%
500,0%
100,0%

1000,0%
350,0%
100,0%

271,4%
400,0%
100,0%

6

8

14

75%

100,0%

175%

A nyilvántartott munkanélküliek száma a nők esetében a 2008.évhez képest 2012. évre a statisztika szerint
nem változott a létszám. Ez betudható annak, hogy a nők a gyermekvállalások miatt nehezebben térnek
vissza a munka világába. A férfiak esetében a 2008. évhez képest jelentősen csökkent a regisztrált
munkanélküliek száma.
Ezeket a kimutatásokat viszont nem tekinthetjük reálisnak, mert tudjuk, hogy a településen több
munkanélküli van, aki nem regisztráltatja magát, illetve nem tartja a kapcsolatot a Munkanélküli Központtal,
megfelelő tájékoztatás illetve ráhatás ellenére sem.
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek szám
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb lakosság
száma összesen

15-X éves legalább általános
iskolát végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15x évesek száma

év
összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

Összesen

nő

férfi

fő

fő

fő

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2001

889

452

437

760

392

368

129

14,5%

60

13,3%

69

15,8%

2011

948

488

460

860

461

399

88

9,3%

27

5,5%

61

13,3%

év

15-64 év közötti
lakónépesség száma

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

2008
2009
2010
2011
2012

960
970
984
958
997

7
11
9
12
14

0,7%
1,1%
0,9%
1,3%
1,4%

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint

nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség

8 általános

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség

Fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

22

15

68,2%

7

31,8%

1

0,0%

2009

16

1

6,3%

15

93,8%

0

0,0%

2010

20

1

5,0%

19

95,0%

2

0,0%

2011

13

1

7,7%

12

92,3%

2

0,0%

2012

29

2

6,9%

27

93,1%

3

0,0%

Szomoron a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult:




2008-tól 2009 évre csökkent, majd 2012-re emelkedést mutat a nyilvántartott álláskeresők száma
Alacsony iskolázottság: 15 év feletti általános iskolát végzettek száma 461 nő, 399 férfi
Általános iskolát el nem végzettek száma: 27 nő, 61 férfi
Segélyben részesülők száma 2008. évtől emelkedést mutat, 2012. évben 14 fő részesült segélyben

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos emberek.
A munkanélküliek jellemzően a csak 8 általános iskolát végzettek köréből kerülnek ki, a magasabb főiskolai,
egyetemi végzettségű regisztrált munkanélküliek száma alacsony.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Szomoron közfoglalkoztatásban parkfenntartás címén kerti, udvari segédmunkákat, utak, járdák, parkok,
intézmények környezetének tisztántartását, nagytakarítási feladatokat látnak el, mellyel elsősorban a
településen a tisztább, szebb, virágosabb környezetet kívánjuk biztosítani.
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Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
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c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatottak száma 2011-ben volt a legmagasabb, 2012. évre valamelyest csökkent.
A Munkaügyi Kirendeltséggel együttműködő tartósan munkanélküli, - amennyiben az orvosi munkaköri
alkalmassági vizsgálat alapján alkalmasak a felajánlott munkakör ellátására – kapnak feladatokat.
Az önkormányzat egyre több személyt von be a közfoglalkoztatásba ( azokat a személyeket, akik
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek) munkaügyi központ által nyújtott támogatási keretén
belül osztja be a közfoglalkoztatottak számát és azt, hogy ki mennyi ideig foglalkoztatható. Célunk továbbra
is, hogy a Munkaügyi Központhoz benyújtható pályázat alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
közfoglalkoztatási keretéből minél nagyobb összegre tudjunk pályázni, ezáltal több aktív korú munkanélkülit
tudunk foglalkoztatni.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett
beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő
foglalkoztatási programok stb.)
A
településen
élők
legnagyobb
foglalkoztatója a Gyermelyi Zrt. –
jelenleg
75
fő
szomori
lakost
foglalkoztatnak, Szomortól 2 km-re van.
A dolgozókat a cég által bérelt buszjárat
szállítja munkahelyükre ill. vissza a
településre, de sokan saját járművel
közlekednek. Helyben a Gyermelyi Pék Kft. foglalkoztat több embert, 13 főt. Egyéb helyi vállalkozóknál
jelentős létszámban szomori lakos nem dolgozik, erről nincs pontos számadatunk. Sokan a tőlünk 37 km-re
fekvő fővárosban dolgoznak. Budapestre a buszközlekedés kedvező. Tatabányára a buszközlekedés napi
szinten ritka, ezért Tatabányán kevesen dolgoznak, inkább azok, akik vállalják a személyautóval való
közlekedést.
A településen jelenleg beruházás nincs, tervezett beruházásról nincs tudomásunk.
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalko
Közfo
ztatásban
Közfoglalkoztatásban
glalko
Közfoglalkozt
résztvevők
résztvevők
ztatás
atásban
aránya a
romák aránya az aktív
év
ban
résztvevő
település
korú
résztv
romák/cigány
aktív korú
roma/cigány
evők
ok száma
lakosságáho
lakossághoz képest
száma
z képest
2010
5
1%
0
0%
2011
16
2%
0
0%
2012
12
2%
0
0%

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
Kerékpá
autóbusz
átlagos
elérhetősé
vonat járatok átlagos
r úton
járatpárok utazási
átlagos
g átlagos
átlagos száma utazási
való
száma
idő
utazási idő
ideje
munkanapok
idő
megköz
munka- autóbuss
kerékpáron
autóval
on
vonattal elíthetős
napokon
zal
ég
Legközelebbi
30
3
50
0
0
0
0
centrum
Megye30
3
50
0
0
0
0
székhely
Főváros
60
9
60
0
0
0
0
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok,
képzések , továbbképzések a településen nem voltak, jelenleg sem működnek. A munkanélküli központ által
meghirdetett képzések is egyre ritkábbak, adatunk nincs arról , hogy településünkről hány munkanélküli
vett ezeken részt. Az aktív korúak ellátásában részesültek köréből képzésre nem került senki.

van/nincs
fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a településen

NINCS

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a vonzásközpontban

NINCS

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen

NINCS

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
vonzásközpontban

NINCS

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Fenti témáról nincs adatunk.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Mélyszegénységben élők foglalkoztatása
a Munkaügyi Központ felé benyújtott pályázat alapján
közfoglalkoztatásban történik. 2010. évben 5főt ( aktív lakosság 1 %-a), 2011. évben 16 fő (2%), 2012. évben
12 fő (2%).
Amennyiben a Munkaügyi Központ felé nagyobb összegre lehetne pályázni, magasabb közfoglalkoztatási
keretet kapna a település, akkor több munkanélkülit és hosszabb időre tudnánk foglalkoztatni.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás terén nincs információnk.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is
módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni önkormányzati
rendeletébe épített be:
Az aktív korúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló
juttatás, amelynek feltételei több helyen is átalakultak. Alapvető módosítás, hogy a bérpótló juttatásra
való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a rendelkezésre állási támogatást csak kétévente
kellett. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt
kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több
módon. Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít
munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes
tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.
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Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki az 55. életévét betöltötte,
vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel, (pl mentális állapota
miatt mentesítést kap), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek
napközbeni ellátása. A rendszeres szociális segély 90%-ban fedezett ellátási forma, a bérpótló juttatás
csak 80%-ban. Javasolt a bevezetése, mert bár ezzel a mentálisan leépült (amennyiben ez megfelelően
igazolható) embereket zárja ki a közmunkaprogram lehetőségéből a rendelet, de meghagyja a
jövedelmüket. Az aktívkorúak ellátásában részülőknek továbbra is előírás a munkaügyi központokkal
való együttműködés, míg az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segélyre
jogosultak az arra kijelölt szervvel, a Családsegítő Szolgálattal kötelesek együttműködni.
A megállapodás elsődleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely a munkaerőpiacra történő
visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő program a munkanélküliség káros hatásait segített
enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai
beszűkültek, megváltozott énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek
konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek családjában.

év
2008
2009
2010
2011
2012

nyilvántartott
álláskeresők száma

álláskeresési járadékra
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fő

fő
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.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
Az Önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség)
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok száma a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-jétől.
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.
16

Szomoron jelenleg 377 lakást tartunk nyilván, ebből 23 lakás a községünkhöz tartozó külterületen,
Somodorpusztán található. Somodorpuszta igazgatásilag Szomorhoz tartozik, de a lakások magánkézben
vannak, gyakorlatilag bérlakások.

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
összes
lakásállomán
y (db)

év

bérlakás
állomány
(db)

egyéb
lakáscélra
használt nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

szociális
lakásállomány
(db)

2008

366

0

3

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmén
yeket
biztosító
lakások
száma
0

0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma
0

1

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma
1

2009
2010
2011

370
371
379

0
0
0

3
3
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

2012

377

0

3

0

0

0

1

1

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeke
t biztosító
lakások száma

a.)bérlakás-állomány
Szomor Község Önkormányzata 3 saját tulajdonú lakással rendelkezik, melyből az egyik lakásban 1
pedagógus él, a másikban egy szociálisan rászorul nagycsalád.

b) szociális lakhatás
Szomoron nincsenek szociális lakások.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek.

e) lakhatást segítő támogatások
Lakhatást segítő támogatás a Szoc. tv. szerinti lakásfenntartási támogatás. Módosítása kapcsán 2011.
szeptember 1. napjától kedvezőbb a normatív lakásfenntartási támogatás igénybevétele. Lakásfenntartási
támogatásra jogosult az, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj 250%-át, a 71.250,-Ft-ot. E módosításnak hatására sokkal több család jut hozzá a
támogatáshoz. 2008. évben nem volt támogatott, 2012-re 32 család részesült támogatásban.
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

Támogatásban részesülők (fő)
35

lakásfenntartási
támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban
részesülők száma

30

2008

0

0

20

2009

2

0

15

2010

2

0

10

2011

16

0

5

2012

32

0

0

év

25

Adósságcsökkentési
támogatások
2008Lakásfenntartási
2009 2010 2011támogatások
2012 2013 2014 2015
2016 2017
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Veszélyeztetett lakhatási helyzet nincs, hajléktalanok nem élnek Szomoron
f) eladósodottság
Nincs releváns adatunk.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A község infrastruktúrája . A közművesítettség Szomor belterületén jó, a külterületen még hiányosságok
tapasztalhatóak. A szennyvíz csatorna ellátottság belterületen közel 94%-os. Szomor Község szennyvízét a
Gyermely-Szomor Szennyvíztisztító fogadja be, kapacitása 300m3/nap.
Az egészséges ivóvízellátás belterületen teljes mértékben megoldott.
A villamos energia ellátás a belterületen közel 100%-os. Kábel tv használata kb. 52%-os, internet használat
felméréseink szerint egyre elterjedtebb, 60-70%-os.
Szomoron csak helyközi buszközlekedés van. Budapestre naponta 20 járat közlekedik, ami kedvezőnek
mondható. Tatabányára napi 3, Esztergomba 3 járat vehető igénybe.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Szomor településen telepek, szegregátumok nincsenek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 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. érelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi eltátások, 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.
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Településünkön szociális alapszolgáltatásként működik az étkeztetés, a családsegítés, valamint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
a.) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A háziorvosi szolgálat Szomor Gyermely községekben társulásos formában működik. A háziorvos Szomoron
heti 4 alkalommal rendel. Felszereltsége rendkívül jó, EKG készülékkel, defibrillátorral és egyéb a
sürgősségi betegellátáshoz nélkülözhetetlen felszereltséggel rendelkezik, ami már több ember életét
mentette meg. Heti egy alkalommal helyi vérvétel van- ami egyben szűrővizsgálatnak tekinthető -, így nem
kell Budapestre utazni azoknak a betegeknek, akiknek erre a vizsgálatra szükségük van.
Fogorvosi ellátás a szomszédos Gyermely községben van, Gyermely és Szomor Önkormányzatának
fenntartásában.
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

2008
2009
2010
2011
2012

Felnőttek és gyermekek részére
szervezett háziorvosi szolgálatok
száma
1
1
1
1
1

Csak felnőttek részére szervezett
háziorvosi szolgáltatások száma
0
0
0
0
0

házi gyermekorvosok által ellátott
szolgálatok száma
0
0
0
0
0

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

19

2009

9

2010

18

2011

16

2012

10

A Szoc. Tv. rendelkezése szerint közgyógyigazolvány állapítható meg, az arra rászorultaknak.
Alanyi, normatív és méltányossági megállapítás alapján adható. Méltányossági megállapításnál jövedelmet és
rendszeres gyógyszerköltséget kell vizsgálni. A közgyógyigazolvány megléte anyagi támogatás, a
megállapított keretösszeg alapján térítésmentes a gyógyszerek kiváltása.
2008-ban 19 fő rendelkezett igazolvánnyal, 2012-re jelentősebben csökkent, 10 fő.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év
2008

ápolási díjban részesítettek száma
2

2009

1

2010

2

2011

2

2012

0

Az idősek, betegek ellátására igénybe vehető támogatás az ápolási díj, mely szintén lehet alanyi
méltányossági megállapítás. Szomoron kevesen vették igénybe ill. kapták meg, mint a fenti
táblázat mutatja.
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
Megelőző szűrővizsgálatokhoz Budapesten ( Szent János Kórház), Tatabányán ( Szent Borbála Kórház),
Bicskén ( Egészségügyi Központ) van lehetőség.
A háziorvosi szolgálat által szervezett szűrővizsgálatok az alábbiak: helyben végzett vérvétel, EKG vizsgálat,
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Rehabilitációs ellátást a területileg illetékes szakrendelésen keresztül a budapesti Szent János Kórház
biztosítja, szükség esetén kórházi elhelyezéssel a fekvőbeteg ellátással.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az OÉTI rendelete szerint 2010. óta a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében
szolgáltatott élelmiszerekre vonatkozó táplálkozás –egészségügyi előírásoknak, korcsoportnak megfelelően
történik a közétkeztetés. Működik a 2009-2010. tanév óta az „Iskola gyümölcs program”.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Szomoron mondhatjuk, hogy aktív sporttevékenység folyik. Az iskola délután kézilabda, tollaslabda
sportszakkört szervez. Az iskola diákjai a Gyermely-Szomor Sportegyesület, valamint a Zsámbéki
Sportegyesület futball csapatában sportolnak. Több diák lovagolni jár Zsámbékra és Anyácsapusztára. A helyi
Sportcsarnokban karate edzés folyik.
A felnőttek szintén a Sportcsarnokban sportolhatnak: működik női torna, röplabda, teremfoci, tollaslabda.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Tatabányán a Családok Átmeneti Otthona és a Gyerekek Átmeneti Otthona, mely intézmények
szolgáltatásait a szomori rászorultak igénybe vehetik. Mindkét intézmény a Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás fenntartásában működik.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Hátrányos megkülönböztetésről nincs releváns adatunk.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Nincs releváns adatunk.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Jelentősebb rendezvényeink:
1990. év óta pünkösdkor minden évben megtartjuk a két napos (szombat-vasárnap) Nemzetiségi Falunap
rendezvényünket. Ez a rendezvény 6 éve úgy módosult, hogy szombaton Családi napot szerveznek, ahol a
gyerekek részére készülnek különböző programokkal – kézműves játékok, vetélkedők, ugráló vár, póni
lovagolás stb. Bográcsban ebéd készül, amit a családok közösen elfogyaszthatnak.
Vasárnap, a falunapon a helyi táncegyüttesek és a környékbeli táncegyüttesek, dalárdák lépnek fel, majd
este bállal záródik a nap.
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Helyi táncegyütteseink:
Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport- 10 éve alakult
Szomori Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport- 2012. szeptemberétől működik
Szomori Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport – 2011. júliusától működik.
Kakukkhegyi Néptánc Csoport - 5 éve alakult ( Felnőtt és gyermek csoport)
A tánccsoportok a helyi ill. környékbeli rendezvényeken is fellépnek.

Kézdi-hét:
Az általános iskola, a valamikor a Kézdi család tulajdonában lévő kastély épületében működik.
A Kézdi család emlékére(1993-ban nevezték el az iskolát a családfőről, Kézdi-Vásárhelyi Imréről) minden
évben megtartja az iskola a Kézdi-hét nevű 6 napos rendezvényét. E rendezvényen megemlékeznek a
névadóról, több település diákjai részére vetélkedőket szerveznek, különböző előadók lépnek fel (zenei,
mese, színjátszó stb.) .
Rendezvényeinket támogatja:

Hagyományőrző Egyesület
Kézdi-Vásárhelyi Imre Alapítvány
Szomor Jövőjéért Alapítvány
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Etnikai konfliktusok nincsenek.
c.)helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A helyi közösségi szolidaritás, együttműködés nagyon jónak mondható. A különböző rendezvényeink
szervezésében szülők nagy létszámban veszik ki a részüket.
A helyi Szent Erzsébet Karitász szervezésében, minden évben élelmiszer gyűjtést rendeznek a szomori
lakosság körében, mely adományokat a nagycsaládosok, egyedülálló nyugdíjasok, rosszabb körülmények
között élő családok között osztják szét. A Családsegítő Szolgálat szervezésében a lakosság köréből a
ruhagyűjtés ( ruha, ágynemű, kisebb bútor, konyhai eszközök stb.) is működik, amit a szomori rászorultak
kapnak meg.
A 2010. évi Vörösiszap-katasztrófa következtében szervezett pénzgyűjtés kapcsán szinte minden család
hozzájárult a károsultak támogatásához.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Szomor településen nincs roma lakosság.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Aktív korú lakosság munkanélkülisége

Egészségügyi megelőző szűrővizsgálatok
fontosságával kapcsolatos érdektelenség
Munkanélküliség következményeként anyagi
problémák

fejlesztési lehetőségek
Pályázatok benyújtása a Munkaügyi Központ felé,
minél több munkanélkülit bevonni a
közfoglalkoztatásba
Egészségnap szervezése a településen, prevenciós
célból
Élelmiszercsomag osztás megszervezése
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)

. A település demográfiai mutatói 2012. évben:
- állandó lakosok száma:
ebből:
0-5 éves gyermekek száma:
6-13 éves gyermekek száma:
14-17 éves gyermekek száma:
gyermekek száma összesen:

1137 fő
81 fő
100 fő
52 fő
233 fő

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett
kiskorú gyermekek száma

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete

év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a
18 év alatti védelembe vettek
közül

veszélyeztetett
kiskorú gyermekek
száma

2008

0

0

3

0

3

2009

0

2010

0

0

16

2011

1

0

16

2012

0

1

12

18

Védelembe vett és veszélyeztetett
kiskorú (fő)

16
14
12
10
8
6
4
2
0
védel
embe
vett
megs
züntetett
es
et
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ves zél yeztetett ki s korú

A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A jegyző
védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes igénybevételével
a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a
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családban biztosítható. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának
figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést
elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik
életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt
olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a
gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A gyermekvédelemben
érintett szakemberek gyakran eltérően értelmezik a veszélyeztetettség fogalmát és a mértékét is, ezért a
helyzetelemzés szöveges részében javasolt mindezt részletesebben elemezni.
Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatást a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás útján a Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központon keresztül biztosítja. A
családgondozó heti 1 napon (csütörtök) tartózkodik a községben. Helyiséget a Plébánia Hivatalban tudtunk
részére biztosítani. Az ügyelet ideje csütörtökön 13-15 óráig tart. A nap többi részében kapcsolatot tart a
jelzőrendszerrel, családokat látogat és elvégzi az adminisztrációs feladatait.
Gondozott létszám alakulása 2012-ben:
Gondozási esetek:
Család:
6
Gyermek:
12
Ebből:
Esetkezelés:
1 gyermek (1 család)
Alapellátás:
11 gyermek (5 család)
Védelembevétel
0
Átmeneti nevelésbe került
0
Összesen:
- veszélyeztetett gyermek száma: I. félév: 10 iskolás 3 óvodás,
II. félév: 10 iskolás, 2 óvodás gyermek
- átmeneti nevelésben részesülő gyermekek száma 0 fő
A gyermekek veszélyeztetettségének okai:
- anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő ) gondok
- gyermeknevelési nehézségek
- közoktatási törvény megsértése
- magatartászavar, teljesítményzavar
- családi konfliktus
- a szülők vagy a családok életvitele (alkoholizmus, munkanélküliség)
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem
összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző,
amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az elemzés során az eljárás objektív és szakmai standardoknak
történő megfelelését javasolt szövegesen is értékelni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív
kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 2008. évben 32 gyermek, 2012 évben 54 gyermek részesült. Ezek
az adatok a családok romló anyagi helyzetét mutatják.

23

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Ebből
tartósan
beteg
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Ebből
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száma

Rendkívüli
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részesítettek száma
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b.)gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Gyermekek jogán járó helyi juttatás nincs.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

év

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
étkezésben
tankönyvÓvodáztatási
étkezésben
kedvezményes
Nyári étkeztetésben
résztvevők
ellátásban
támogatásban
résztvevők
étkezésre
részesülők száma
száma iskola
részesülők részesülők száma
száma óvoda
jogosultak száma
1-8. évfolyam
száma
1-13. évfolyam

2008

15

13

24

66

0

0

2009

15

16

41

72

0

0

2010

7

33

29
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0

34

2011

11

45

20

63

0

32

2012

12

30

22

63

0

0

A rendszeres gyermekvédelmi támogatott gyermekek számának emelkedésével egyenes arányban nőtt az
ingyenesen étkező gyermekek száma is.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
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A településen minden gyermek magyar állampolgár.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Szomoron szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése

a)

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

Szomor-Gyermely községben 1 védőnő látja el a gyermekek ellátását.
A területi védőnő feladatai a nővédelem, ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, életmód
tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, valamint a lakossági célzott szűrővizsgálatok
szervezésében való részvétel; a várandós anyák gondozása a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és
tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; a
0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében
folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat
kialakulásának egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, figyelemfelhívás a népegészségügyi
szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára. és megvalósításában részvétel. .
A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik:
az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, házi-gyermekorvosi ellátás továbbá
a szakellátás,a közoktatás,a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes
szakembereivel.
Az iskolai védőnő feladatai: alapszűrések végzése, testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat)pszichomotoros,
mentális, szociális fejlődés,érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),mozgásszervek szűrése
(lúdtalp, gerincelváltozások),golyvaszűrés,vérnyomásmérés.
Továbbá: a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése,
regisztrálása. Elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok előkészítése. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési,
előkészítési feladatok elvégzése. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének
segítése.).
A gyermekvédelemben a védőnői hálózat elsődleges szerepe, mint jelző rendszer fogalmazódik meg.
Ahhoz, hogy a gyermek családban nevelkedjék fontos, hogy a védőnő nagyon korán tudomást szerezzen,
felismerje a család működésének zavarait, problémáit annak érdekében, hogy a maga kompetenciájának
vonatkozásában biztosítsa a szükséges gondozást, tanácsadást, információt, segítséget, támogatást.

év
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b.) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
2011. évtől nincs a településen házi gyermekorvos. A gyermekek ellátását a felnőtt háziorvos végzi el,
illetve a környező településen praxizáló gyermekorvosokhoz viszik vizsgálatra a gyermekeket. Gyermek
szakorvosi ellátásra Budapestre, Tatabányára, Esztergomba utalják a gyermekeket, ez változó, attól függően,
hogy a háziorvoshoz vagy melyik gyermekorvoshoz tartozik a gyermek.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen felnőtt háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által ellátott
személyek száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

2008

0

14201

2551

16752

2009

0

15088

2581

17669

2010

0

14368

2698

17066

2011

0

14261

3049

2012

0

13717

3943

17

310
17660

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
c.) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
Az óvodában a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján heti 1 alkalommal
logopédus foglalkozik az arra rászoruló gyermekeket – a 2012-2013. nevelési évben 11 gyermeknek volt
szüksége a fejlesztésre.
Nevelési Tanácsadó: segít eldönteni, hogy a gyermek iskolaérett-e.
Szakértői Bizottság: eldönti, hogy milyen iskolatípusba kerüljön a gyermek és iránymutatást ad, hogy a
vizsgált gyermeket mely területen, esetleg milyen módszerrel kell fejleszteni.
d.) gyermekjóléti alapellátás
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a
családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez,
tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani
Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 20072032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a
gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek.
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e) gyermekvédelem
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében,
megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi rendszer további jellemzője,
hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi,
szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Településünkön a
gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó
intézményben, szakmai programban jelen van.
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a
gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait és
tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-egy gyermek,
fiatal több szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek.
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, hogy a
veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzet esetén tartós élelmiszercsomaggal segítik meg a családot, családi konfliktus esetén – ami már
beavatkozást igényel – a Tatabányai Átmeneti Családi Otthonban helyezhetőek az érintett családok, anyák.
Településünkről erre még nem került sor.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

Sport-, szabadidős programokhoz hozzáférése van minden gyermeknek, ahogy azt 3,6 e.) pontban taglaltuk.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy
jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen, a rászoruló
középiskolások 50%-os támogatást kapnak. Ehhez csatlakozik az önkormányzati támogatás. Az óvodában,
iskolában 2012-ben 12 óvodás (23%)és 30 iskolás gyermek (25.8%) étkezett ingyenesen. 50 %- os
támogatással 22 gyerek étkezett. Az általános iskolába 2012-ben 116 tanuló volt, az óvodában 51 óvodás
gyermek.
Valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermekétkezési lehetősége biztosított
volt. A törvény által meghatározott ingyenes, valamint az önkormányzat térítési és tandíj rendelete alapján
adható tankönyvtámogatásban 63 gyermek részesült. 2012. évben a Nyári gyermek-étkeztetés keretében
2010.évben 34, 2011. évben 32 gyermek részesült.

i)

hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetés a szolgáltatások nyújtásakor a településen nem volt.

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Anyagi lehetőségeik behatároltak, ezért ha szükséges a megsegítésébe
szakembereit (ruházat, élelmiszer adományok).

bevonják a helyi karitász
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási
lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Intézményünk alapító okiratában szerepel a sajátos nevelési igényű és a tanulási-, beilleszkedési-, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók iskolai ellátása integrált formában. A tanulóknak a szakvéleményben
meghatározott rehabilitációs illetve fejlesztő órákat helyben tudjuk biztosítani.
A hátrányos helyzetű tanulókra megkülönböztetett figyelmet fordít gyermekvédelmi felelős és az
osztályfőnökök, szaktanárok. Szükség szerint kérik külső szakemberek (családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat segítségét) leginkább szociális gondok esetén, de lehetőleg intézményen belül segítik a tanulók
felzárkóztatását. Ezt a célt szolgálják a felzárkóztató és tehetséggondozó órák a különböző tanórán kívüli
foglalkozások.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Intézményünk kedvező helyzetben van, mert két gyógypedagógussal is rendelkezik.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Hátrányos megkülönböztetés és szegregáció az intézményben nincs. Nem hoznak létre külön csoportokat
ilyen szempontok alapján. Minden programon egységesen vesznek részt a diákok.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
A tanulók iskolai eredményessége, az oktatás hatékonyságának mérése nem annak alapján történik, hogy
milyen a gyermek szociális háttere, nevelési igénye. Nagyban befolyásolja természetesen a gyermekek
tanuláshoz való hozzáállását a családi háttér támogató illetve elutasító közege. Amennyiben ilyennek
találkoznak, akkor egyéni példaadással, pozitív megerősítéssel próbálják erősíteni, motiválni a gyermekeket.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Anyagi lehetőségeik behatároltak, ezért ha szükséges a megsegítésébe bevonják a helyi karitász
szakembereit (ruházat, élelmiszer adományok), alapítványi támogatással ingyenes egy hetes nyári
táboroztatást szerveznek évente 20-25 tanulónak. Minden körülmények között biztosítják az ingyenes és
kedvezményes étkeztetést a jogosultak részére. Ugyancsak biztosítva van a törvényileg meghatározott
ingyenes tankönyvjuttatás.
Tartanak a továbbtanulóink részére felvételire felkészítő foglalkozásokat magyarból és matematikából
természetesen ingyenesen. Biztosítják hetedik és nyolcadik évfolyamon tehetséggondozás keretében a német
nyelvvizsgára való felkészülést heti 4 órában térítésmentesen. Évente 4-5 diák teszi le 8. év végén az alapfokú
nyelvvizsgát. Szintén ide sorolnám, hogy biztosítják a napközis és tanulószobás foglalkozások lehetőségét,
illetve szintén szükség szerint alapítványi támogatással a zeneiskolai tandíj támogatását is. Kiegészítő
szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Szülők a jelenlegi gazdasági helyzetben,
munkavégzésük miatt kevés időt töltenek
gyermekeikkel.
Anyagi problémák miatt gyermekek táborozáson,
kirándulásokon nem tudnak rész venni
Anyagi problémák miatt nem kerülhetnek
felsőoktatásba

fejlesztési lehetőségek
Családi nap rendezvény. Az óvodás, iskolás
gyermekeknek szüleikkel együtt tervezett egész
napos program szervezés főzéssel, közös játékokkal,
verseny játékokkal, versenyekkel
Szociális támogatás kirándulás, táborozás
igénybevételéhez (önkormányzat, alapítványok
támogatása)
Továbbtanulás támogatása-Bursa pályázat

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a
nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése
mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő
munkáért egyenlő bér követelményének.
E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és
szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget.
Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés adattal
rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében.
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg:
a település összlakosságszámának 52%-a nő (580fő);
a női lakosok több mint fele 18-64 éves tehát aktív korú 31%-a (347 fő);
közfoglalkoztatásban résztvevő nők aránya: 0,5%
rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénybe vevők aránya: 4.9%
A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők
átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a
vizsgált időszakban mindvégig 52 % maradt.
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz
szükséges ledolgozott munkaidőt.
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Munkanélküliek
év
férfiak

nők

2008

24

8

2009

1

6

2010

2

1

2011

6

7

2012

7

5

A munkanélküliek megosztása. 2008-ban 24 férfi és 8 nő, 2009-ben 1 férfi 6 nő, 2010-ben 2 férfi és 1 nő,
2011. évben 6 férfi és 7 nő, 2012-ben 7 férfi és 5 nő volt nyilvántartva. Jellemzően a férfi munkanélküliek
vannak többségben.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkanélküliek (fő)
35
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férfiak

nők
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2017

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nincs a településen képzési program, ezt a későbbiekben tervezni kell.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
év

8
munkanélkü általánosnál
8
szakiskola/szakmunkás
li nők száma alacsonyabb általános
-képző
végzettségű

gimnáziu
m

érettségi főiskola egyetem

2008

15

0

5

4

4

4

0

0

2009

18

0

7

4

5

5

1

0

2010

15

0

6

4

2

2

1

1

2011

14

1

6

4

1

1

1

1

2012

12

1

5

6

0

0

0

0

A fenti táblázat adatai azt mutatják, hogy a legtöbb munkanélküli a 8. osztályt elvégzettek és a
szakmunkásképzőt végzettek körében van Szomor vonatkozásában.
2011-2012.évben, az ennél magasabb végzettségű nők körében kevés a nyilvántartott munkanélküli.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nincs releváns adat.
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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.)

A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges településünkön az óvodai
férőhelyek száma. Szomoron a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló óvodai minden igényt kielégít,
váró lista nincs. 60 férőhelyen várjuk elsősorban a munkaerő piacra visszatérő szülők gyermekeit.
Szomor és Gyermely az óvodai szünidő időtartama alatt felválva fogadja a két intézmény gyermekeit. A
gyermelyi nyári óvodai szünidő alatt a gyermelyi gyermekeket a szomori óvoda fogadja, a szomori óvoda
nyári szünideje alatt a gyermelyi óvoda fogadja a szomori gyermekeket. Ezzel is segítve a szülőket, hogy a
nyári szünet alatt ne essenek ki a munkából.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

2008
2009
2010
2011
2012

védőnők száma

0-3 év közötti gyermekek száma

átlagos gyermekszám védőnőnként

Szomor-Gyermely 1
„
„
„
„

28
38
41
32
24

28
38
41
32
24

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg.
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már
várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a
családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.
Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.
Fenti táblázatból látszik, hogy 2010. évhez képest , amikor 42 - 0-3 éves korú gyermekek száma, ez 2012.
évre jelentősen lecsökkent – 24 főre. Ez betudható a jelenlegi gazdasági helyzetnek, a nehéz megélhetés miatt
kevesebb gyermeket vállalnak a családok, valamint gyermekvállalás után az anyák elhelyezkedése is
nehezebb.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

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.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetbe került anyák, ill. családok a tőlünk 24 km-re lévő Tatabányán Családok
Ámeneti Otthona Szolgáltatásait vehetik igénybe. Mivel nincs külön anyaotthon, ezért a
is ebben az intézményben fogadják be.

rászoruló anyákat
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Városi bíróság és
ítélőtáblák vezetői

Képviselőtestület tagja
év

Közgyűlések tagjai

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

2008

4

3

0

0

0

0

2009

4

3

0

0

0

0

2010

4

3

0

0

0

0

2011

2

4

0

0

0

0

2012

2

4

0

0

0

0

Az önkormányzat képviselő tagjai férfi és nő megosztásban közel azonosak, de mint a fenti táblázat adatai is
mutatják az utolsó választáson a nők kerültek többségbe.
Ezen felül a településen 1998-ban megalakult Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is nők. A
megalakuláskor 1 női tagja (vezető) és 2 férfi tagja volt, de a 2002. évi választás óta csak női tagjai vannak.
A pedagógusok ( óvodai és iskolai) jelentős része nő.
Elmondhatjuk, hogy a településünkön a nők a helyi közéletben jelentős szerepet kaptak és vállalnak.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések

A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év
feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka
egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan
vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább
súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák.
A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex
programokkal lehet enyhíteni.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Gyermekes családok ruha beszerzésének nehézségei
Óvodai szünidő alatti gyermekek elhelyezése, szülők
munkába járásának problémája ez idő alatt
Anyagi helyzet miatt és nem megfelelő
felvilágosultság miatt nem minden nő jut el a nők
részére fontos szűrővizsgálatokra.

fejlesztési lehetőségek
Baba-mama börze megszervezése
Szomszéd településsel összehangolt nyári szünet az
óvodában
Egészségnap helyben történő 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.)
Településünk lakosságának 23%-a idős korú (2012. évi adat). A nyugdíjasok között magas az egy személyes
háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Az,
hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom, a helyi
közösség nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított magatartástól.
Szomoron az idős embereket családtagjaik támogatják, de helyzetüket nehezíti, hogy a család aktív tagjai
távol vannak vagy a megélhetési gondok miatt több, mint nyolc órát dolgoznak, így kevés idő marad az
idősek gondozására, a velük való együttlétre, törődésre.

Fentiek miatt egyre inkább nő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény. A
településen működik a szociális étkeztetés, házhozszállítással is a TTKT ESZI Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodás alapján. Ugyanezen társulás keretében megoldott
községünkben jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
év

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő nők száma

összes nyugdíjas

2008

180

130

310

2009

120

173

293

2010

135

168

303

2011

99

134

233

2012

112

145

257

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális tudással
rendelkezik.
6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (lehetőségek a településen)
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Nincs adatunk, a közintézményeinkben nincs lehetőség a foglalkoztatásukra. Az aktívabb idősek (inkább a nők)
viszont rendezvényekre készítenek süteményeket, az összegyűjtött gyümölcsökből közösen lekvárt főznek. Ez
egyrészt hasznos szabadidő eltöltés – a rászoruló családoknak ajándékozzák, másrészt közösségformáló
tevékenység.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésről nincs releváns adatunk.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférés
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás kielégítő. Az egészségügyi, szociális szolgáltatások
az időskorúak részére biztosítottak. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának és emellett önként
vállalt intézkedéseket is biztosít.
Az idősekkel való kapcsolatot - főleg a segítségre szorulókkal - a Családsegítő Szolgálat tartja.
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idős emberek egészségügyi ellátását elsősorban a háziorvos biztosítja. Azokat az idős embereket, akik ágyhoz
kötöttek, vagy mozgásukban valami miatt akadályozva vannak rendszeresen látogatja, ha szükséges az
asszisztens házhoz megy vérvételre. Településünkön kevés olyan idős ember él, akinek családtagja nem él
Szomoron, vagy közeli településen, tehát a családtagok gondoskodnak idős hozzátartozójuk egészségügyi
ellátásáról.
Az egyedülálló idős embereket a Családsegítő Szolgálat és a Házigondozó segíti.
A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben szintén a Családsegítő Szolgálat illetve az önkormányzat
dolgozói nyújtanak segítséget.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen
Szomoron az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősek támogatására. Minden év decemberében
megrendezésre kerül az idősek napja, melyre azok a szomori lakosok kapnak meghívást, akik már betöltötték
62. életévüket. E rendezvényen a polgármester, az óvodások, és az iskolások köszöntik az időseket.
Az időseket vacsorával megvendégeljük, tombola ajándékot kapnak és ezen kívül mindenki számára egy
egységes csomagot állítunk össze, amit a megjelentek és azok is megkapnak, akik nem tudtak megjelenni a
helyszínen.
2012. évben 230 nyugdíjas kapott meghívást, a rendezvényen 83 fő jelent meg.
év

Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

2008

1

2009

1

2010

1

2011

1

2012

1

c) idősek informatikai jártassága
Az informatikai jártasságukról nincs releváns adatunk.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Idősek napja, ezt a programot az előző fejezetben részleteztem.
A jövőre nézve tervezzük, javasoljuk egy új civil szervezet, a nyugdíjasklub létrehozását, melynek keretében az
idősek részt vehetnének kirándulásokon, rendezvényeken, előadásokon, aktívabbá téve nyugdíjas napjaikat.
Sajnos a nyugdíjas klub megvalósítása anyagi problémák miatt nagyon távoli tervnek tűnik egyelőre.
Az idősekkel kapcsolatos szociális problémák felderítésében és orvoslásában az önkormányzatnak nagy
segítségére van a helyi Családsegítő Szolgálat, akikkel nagyon jó az együttműködésünk.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az önkormányzat nem rendelkezik nyilvántartással
az idősekről, fogyatékosokról
Kevés alkalom van arra, hogy az idős emberek
szabadidős programokon vegyenek részt,
magányérzet
Utazási nehézségek, hozzátartozó nem léte miatt
ügyintézés nehézségei

fejlesztési lehetőségek
Adatbázis létrehozása
Idősek Napja további működtetése

Családsegítő Szolgálat és az Önkormányzat
dolgozóinak közreműködése, segítségnyújtása
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási
helyzetéről. Feladatul tűzzük ki a fogyatékos emberek adatbázisának elkészítését.
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok
óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Közös feladatunk
annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és
közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a
kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. A fogyatékkal élők legnagyobb
részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, segély. Egyes esetekben az iskolai
végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós
egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piacilehetőségei erősen
behatárolódtak.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Kis település lévén nincs mód fogyatékkal élők foglalkoztatására.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Előbbiből adódóan nincs hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Ilyen jellegű intézmények, programok nincsenek a településen.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgál
Állami/önkormányzati

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

falugondnoki vagy
tanyagondnoki
szolgáltatás

0

0

0

étkeztetés

I

I

I

házi segítségnyújtás

I

I

I

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

I

I

I

családsegítés

I

I

I

0

0

0

0

0

0

támogató szolgáltatás

0

0

0

nappali ellátás

0

0

0

közösségi ellátás
szenvedélybetegek
részére
közösségi ellátás
pszichiátriai betegek
részére

Egyházi

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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2010

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális
szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával
történik. Az akadálymentes intézmények minden területen a jogszabályi előírásnak megfelel.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A közszolgáltató épületek ( önkormányzat, óvoda, iskola, orvosi rendelő) akadálymentesítése megtörtént.
A kulturális és sportprogramok helyszíne a sportcsarnok, mely épület szintén akadálymentesített.
Szolgáltató épületek: egyes üzletek, posta akadálymentesítése még nem történt meg, ez az üzlet
tulajdonosának és a posta feladata.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A településen lévő néhány munkahely ( kisvállalkozók) akadálymentesítéséről nincs felmérésünk.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek felújítása során gondoskodtunk a hozzáférés
akadálymentességének biztosításáról.

.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Speciális, helyi szolgáltatások nincsenek a településen.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nincs releváns adatunk.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

ügyintézés nehézsége
Fogyatékosokról nincs nyilvántartás

Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás)
Adatbázis készítés

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.)
Településünk kisebbségi önkormányzata a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor
Az alábbi civil szervezeteink vannak:

Hagyományőrző Egyesület
Kézdi-Vásárhelyi Imre Alapítvány
Szomor Jővőjéért Alapítvány
Szent Erzsébet Karitász
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A karitász és az alapítványok, egyesület szoros kapcsolatban állnak egymással és közös erővel segítenek a
célcsoportokat érintő problémákon. Pl. élelmiszer és ruhaosztás, karácsonykor az idős, beteg emberek
köszöntése.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Mindkét önkormányzat tartja a kapcsolatot a járási és a megyei hasonló szervezetekkel, a Tatabányai
Többcélú Kistérségi Társulás-on keresztül egyeztetnek a célcsoportok területi megsegítése ügyében. Több
alkalommal gyűjtést ( főleg ruha) szerveztünk a Családsegítő szolgálat vezetésével más településen élők
megsegítésére.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a fentiekben leírtak szerint részt vállal a tevékenységekben.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Az Egyesület ill. az Alapítványok több alkalommal anyagilag is támogatták az önkormányzat ez irányú
munkáját.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A for-profit szervezetek egy-egy gyűjtéses akcióban vesznek tevékenyen részt, az általuk termelt
termékekkel ill. szolgáltatásokkal támogatják a gyűjtéses akcióinkat.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
-Aktív korú lakosság munkanélkülisége
Romák
és/vagy
-Egészségügyi megelőző szűrővizsgálatok fontosságával
mélyszegénykapcsolatos érdektelenség
ségben élők
-Munkanélküliség következményeként anyagi problémák
-Szülők a jelenlegi gazdasági helyzetben, munkavégzésük
miatt kevés időt töltenek gyermekeikkel
-Anyagi helyzet miatt gyerekek nem tudnak táborozni,
Gyermekek
kirándulni
-Anyagi helyzet miatt gyerekek tanulása akadályozott

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
-Pályázatok Munkügyi Központ felé
-Egészségnap szervezése helyben
-Élelmiszercsomag osztás megszervezése

-Családi nap
-Szociális, alapítványi támogatás
-Bursa pályázat
-Adatbázis létrehozása
-Idősek napja rendezvény
-Segítségnyújtás megszervezése

Idősek

-Nincs nyilvántartás az idősekről
-Kevés szabadidő program a részükre, magányérzet
-Ügyintézés nehézségei

Nők

-Gyermekes családok ruha beszerzési gondjai
-Munkábajárás akadálya óvodai szünidő alatt
-Szűrővizsgálakon való részvétel

Baba-mama börze
Szomszéd településsel összehangolt nyári szünet az
óvodában
Egészségnap

Fogyatékkal élők

Ügyintézés nehézségei
Nincs nyilvántartás a fogyatékosokról

Segítségnyújtás megszervezése
Adatbázis készítés
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A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Célcsoport

Romák
és/vagy -Közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználása
mélyszegény-Egészségnap szervezése
ségben élők
-Élelmiszercsomag osztás

Gyermekek

Fogyatékosok

-Ingyenes táboroztatás
-Tanulók ösztöndíjas támogatása
-Baba-mama börze
-Adatbázis létrehozása
Ügyintézéshez segítségnyújtás

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
-polgármester. Igazgatási főelőadó
-Családsegítő szolgálat, gyermekjóléti felelős
- karitász csoport,önkormányzat
-Önkormányzat, Iskola
-Polgármester, Szoc. És Eü. Bizottság
-Családsegítő szolgálat, gyermekjóléti felelős
-Családsegítő szolgálat, önkormányzat
-Családsegítő Szolgálat, önkormányzat dolgozói

-Baba-mama börze
-Családsegítő szolgálat, gyermekjóléti felelős
-Óvodai nyitva tartás összehangolása a szomszéd
-Szomor-Gyermely Óvoda
településsel
-Védőnő, családsegítő Szolgálat, önkormányzat
-Egészségnap
-Házigondozó szolgálat, Önkormányzat
-Adatbázis létrehozása
-polgármester Szoc. És Eü. Bizottság, Német kisebbségi
-Idősek napja
Önk.
-Ügyintézéshez segtségnyújtás
-Családsegítő szolgálat,önkormányzat dolgozói

Nők

Idősek

Jövőképünk
Önkormányzat legfontosabb célja Szomor lakosai jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos
javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely
 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést,
 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok
számára,



tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási
esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.
Az intézkedési területek részletes kifejtése:

I. Mélyszegénységben élők esélyegyenlősége:
Intézkedés címe:

Közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználása

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

A település az itt élő aktív korú munkanélküliek
közcélú
foglalkoztatását a lehető legnagyobb hatásfokkal használja ki.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A közmunka program hatékonyságának növelése.
R: Előzetes felmérés- létszám meghatározása,
K: közmunkavégzés idején .
H: Visszavezetés a munka világába.
- Előző évi tevékenységek elemzése.
- Együttműködés a munkaügyi kirendeltséggel. - Személyek kiválasztása.
- Szerződéskötés.
- Egyéni teljesítmény követelmények felállítása.
- Folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás.
- Következmények érvényesítése.
- Foglalkoztatási időszak alatt a fenti pontok hatékonyabbá tétele.
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Résztvevők és
felelős

Polgármester,
munkaügyi
közfoglalkoztatásban résztvevők

Partnerek

Önkormányzat, Iskola, Óvoda

Határidő (k)
pontokba szedve

R: Febr. 1- márc. 31
K: 2014. április.1- nov. 30 2014. dec. 31.
H: 2018 dec. 31

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

kirendeltségek,

R: lehetőség szerinti létszám növelése a foglalkoztatásban
K: együttműködő partnereknél történő foglalkoztatás

H: lehetőség szerint az együttműködő partnerek elégedettségének
következtében közfoglalkoztatásból kikerülő személy alkalmazása.
- Visszaélés a lehetőségekkel-ellenőrzés
- Állami támogatás csökkentése
- Társadalmi, jogszabályi környezet hatása

Szükséges
erőforrások

Állami támogatás, önkormányzati hozzájárulás,

Intézkedés címe:

Egészségnap megszervezése a településen prevenciós célból

Feltárt probléma

Célok –
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő (k)
pontokba szedve

üzemorvos,

A település önkormányzata fontosnak tartja, hogy az egész település
egészségvédelmével
kapcsolatos
programok
megszervezésre
kerüljenek. Ennek megvalósítása érdekébe évente egészségnapot
szervez.
Célunk, hogy olyan szakembereket kérjünk fel a programon való
részvételre, akik hatékonyan, minden korosztályt érintő, teljes körű
felvilágosítást adnak.
R: Az érintett lakosság tájékoztatása a megelőző szűrések
fontosságáról.Kérdőíves felmérés a célcsoport körében azzal a céllal, hogy
fel tudjuk mérni melyek azok a területek, amelyek iránt a legnagyobb az
érdeklődés. Ennek ismeretében felkeressük a témában érintett
szakembereket, és felkérjük őket arra, hogy a programban vegyenek részt.
K: Előadások és programok szervezése.
H: Elégedettségi felmérés, a programok rendszeressé tétele.
H. Kérdőívek összeállítása
H. Szakemberek meghívása és a szponzorok felkutatása.
H. Szervezés: helyszín, időpont, meghívók kiküldése, lakossági
tájékoztatás stb.
- További felmérések és támogatók felkutatása a folyamatosság érdekében
Polgármester, gyerekek, szülők, előadók, gazdák, háziorvos, védőnő,
étkezési tanácsadók, természetgyógyászok
Helyi vállalkozók, civilszervezetek, alapítványok, önkormányzat, egyéb
szponzorok
R. 1 hónap – igényfelmérés, kérdőívek kiküldése, kapcsolat felvételek
K. 2-3 hónap: középtávú tervek megvalósítása
H. 3-5 év hosszú távú tervek megvalósítása, fenntartása.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő (k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint fenntarthat.
Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: eredményesség 30 %-os részvétel a célcsoportból
K: negyedévenkénti program, előadás szervezése
H: gyakoriság megtartása, látogatottság növelése
Fenntarthatóság érdekében az érdekeltség növelése.

Érdeklődés hiánya, közösségi tér hiánya, forráshiány- Népszerűsítési
kampányok szervezése. Szponzorok folyamatos felkutatása,
Pályázati lehetőségek kiaknázása (TÁMOP) Újabb támogatók felkutatása,
önkormányzat támogatása
H. Kérdőívek összeállítása
H. Szakemberek meghívása és a szponzorok felkutatása.
H. Szervezés: helyszín, időpont, meghívók kiküldése, lakossági
tájékoztatás stb.
- További felmérések és támogatók felkutatása a folyamatosság érdekében
Polgármester, gyerekek, szülők, előadók, gazdák, háziorvos, védőnő,
étkezési tanácsadók, természetgyógyászok
Helyi vállalkozók, civilszervezetek, alapítványok, önkormányzat, egyéb
szponzorok
R. 1 hónap – igényfelmérés, kérdőívek kiküldése, kapcsolat felvételek
K. 2-3 hónap: középtávú tervek megvalósítása
H. 3-5 év hosszú távú tervek megvalósítása, fenntartása.
R: eredményesség 30 %-os részvétel a célcsoportból
K: negyedévenkénti program, előadás szervezése
H: gyakoriság megtartása, látogatottság növelése
Fenntarthatóság érdekében az érdekeltség növelése.
Érdeklődés hiánya, közösségi tér hiánya, forráshiány- Népszerűsítési
kampányok szervezése. Szponzorok folyamatos felkutatása,
Pályázati lehetőségek kiaknázása (TÁMOP) Újabb támogatók felkutatása,
önkormányzat támogatása

Intézkedés címe:

Élelmiszer csomag osztás megszervezése

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

Néhány családnak a tartós élelmiszerek megvásárlása nagy anyagi
terhet jelent.
Cél: minél nagyobb számban jussanak tartós élelmiszerekhez
R: igény felmérése
K: lehetőség szerint csomag osztása
H: minél többen jussanak tartós élelmiszer csomaghoz
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Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

- Igényfelmérés
- nyilvántartás létrehozása
- támogatók felkutatása

Partnerek

Önkormányzat, Házi gondozó szolgálat, Karitász Csoport

Határidő (k)
pontokba szedve

Rövidtávon: felmérés: 6 hónap
Középtávon: 1 év támogatásra jogosultsághoz szükséges iratok intézése
Hosszútávon: évente 1 élelmiszer csomag osztás

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

Önkormányzat, Házi gondozó Szolgálat, Karitász Csoport

R: rászorultak tartós élelmiszerekkel ellátása
K: családok kiadásai csökkennek
H: élelmiszer biztosítása
Fenntarthatóság 5 év
Anyagi: forráshiány illetve támogatók
Humán –igényfelmérés, támogatók gyűjtése
Anyagi

II. A gyermekek esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Rászoruló gyermekek ingyenes táboroztatása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

A nehéz anyagi helyzetben lévő családok nem tudják befizetni a
táboroztatás költségeit.

Partnerek

Önkormányzat. Iskola, magánszemélyek, Kézdi- Vásárhelyi Alapítvány

Határidő (k)
pontokba szedve

Rövidtávon: felmérés: május 31-ig
Középtávon: erőforrások mozgósítása, tervek elkészítése egyeztetés: június
15-ig
Hosszútávon: foglalkozások beindítása: 5 év

Cél: Rászoruló gyermekek szabadidő hasznos eltöltése.
R: igény felmérése
K: táboroztatási tervek elkészítése
H: tervek megvalósítása – táboroztatás megvalósítása
- Igényfelmérés
- Megfelelő emberek megkeresése a felügyeletre
- Pénzügyi erőforrások biztosítása
Önkormányzat, Általános Iskola
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint fenntarth.
Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: Szünidőkben ne legyenek csellengő gyerekek.
K: Rosszanyagi körülmények között élő gyermekek szabadidő hasznos
eltöltése.
H: Szülők munkavégzésének biztosítása a szünidők idején
Fenntarthatóság 5 év
Anyagi: forráshiány
Érdektelenség : foglalkozásokon való
szakemberek, tervek, költségvetés biztosítása

Intézkedés címe:

Családi nap szervezése

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

Szülők a jelenlegi gazdasági helyzetben munkavégzésük miatt kevés
időt töltenek gyermekeikkel
Cél: A család összefogása. Az óvodás és iskolás gyermekeknek
szüleikkel együtt tervezett egész napos program szervezés főzéssel,
közös játékokkal, családi versenyjátékokkal.
R: Segítőkkel való egyeztetés, programok megszervezése, helyszínen az
előkészületek elvégzése
K: A családok fogadása, tervezett programok megvalósítása
H: évente legalább 1 alkalommal
- egyeztetés a segítőkkel
- előkészületek megszervezése
- a program megvalósítása

Tevékenységek
(a beavatkozás)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Szülői Munkaközösség

Partnerek

Önkormányzat, Szülői Munkaközösség, Iskola , Óvoda

Határidő (k)
pontokba szedve

Rövidtávon: egyeztetés, előkészületek elvégzése
Középtávon: program megvalósítása
Hosszútávon: évente 1 alkalommal családi nap szervezése

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint fenntarth.
Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
Intézkedés címe:

R: Gyermekek szüleikkel való szabadidő töltése
H: családok összetartása
Fenntarthatóság 5 év
Anyagi: forráshiány illetve résztvevők
Humán –igényfelmérés, résztvevők gyűjtése
Anyagi – helyszín

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

Családok szociális helyzete akadályozza a gyermekek továbbtanulását
Cél: Szociális helyzete ne akadályozza a gyermeket a tovább
tanulásban.
R: tájékoztatás szociális támogatás lehetőségéről
K: kérelmek begyűjtése, elbírálás, anyagi támogatás megállapítása
H: évente legalább 1 alkalommal
-

Tevékenységek
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő (k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Igényfelmérés
Kérelmek elbírálása
Támogatás megállapítása személyenként

Önkormányzat, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, Szociális és
Egészségügyi Bizottság
Rövidtávon: felmérés: 1hónap
Középtávon: döntéshozatal 2 hónap
Hosszútávon: évente 1 alkalommal

R: rászorultak továbbtanulásának támogatása
H: családok kiadásai csökkennek
Fenntarthatóság 5 év

Anyagi: forráshiány illetve résztvevők
Humán –igényfelmérés, résztvevők gyűjtése
Anyagi – helyszín

II. NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok –
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Baba-mama börze
Gyermekes családok ruha beszerzésének nehézségei

Cél: minél nagyobb számban jussanak olcsó ruházathoz
R: igény felmérése
K: árusítás szervezése, helyszín keresés
H: évente legalább 1 alkalommal
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Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő (k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), v.
fenntarthatósága
Kockázatok és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Intézkedés címe:

-

Igényfelmérés
nyilvántartás létrehozása
résztvevők felkutatása

Önkormányzat,
Csoport

Családsegítő,

Gyermekvédelmi

Szolgálat,

Karitász

Önkormányzat, Családsegítő, Gyermekvédelmi
Csoport
Rövidtávon: felmérés: 6 hónap
Középtávon: helyszín kiválasztása, 1 év
Hosszútávon: évente 1 alkalommal börze tartása

Szolgálat,

Karitász

R: rászorultak olcsó ruházathoz jutása
H: családok kiadásai csökkennek
Fenntarthatóság 5 év
Anyagi: forráshiány illetve résztvevők
Humán –igényfelmérés, résztvevők gyűjtése
Anyagi – helyszín

Nyári szünidő alatti óvodai nyitva tartás összehangolása szomszéd
településsel

Minden településen probléma az óvodai szünidő alatt a gyermekek
Feltárt probléma
elhelyezése, ezért a nők szabadságot kénytelenek kivenni, azonban a
(kiinduló értékekkel) munkáltatók nem minden esetben tolerálják.
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve

Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy a szomszéd településsel,
összefogással segítik a nyári időszakban az anyukák munkába járását.
R: igényfelmérés minden év május 31-ig
K: nyitva tartás összehangolása a két település óvodái között
H: a nők munkahelyi biztonságának megteremtése, a gyermekek szünidő
alatti ellátása, felügyelete
- a két település egyeztetése (nyitva tartás)
- Megállapodás
Koordinációs ügyintéző, polgármester, óvodavezetők
Önkormányzatok, óvoda
1. Igényfelmérés minden év május 31- R
2. nyitva tartás összehangolása a két település óvodái között
3. az óvodai nyitva tartás összehangoltságának hosszútávú fenntartása
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása,
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
Intézkedés címe:
Feltárt probléma

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

R: nők biztonságérzete növekszik
K: a családok életének szervezése, kiszámíthatósága
H: az óvodák nyári nyitva tartása kialakult gyakorlattá válik
Érdektelenség – honlapon tájékoztatás

Humán erőforrás - szakember

Egészségnap megszervezése a településen prevenciós célból
A település önkormányzata fontosnak tartja, hogy az egész település
egészségvédelmével
kapcsolatos
programok
megszervezésre
kerüljenek. Ennek megvalósítása érdekébe évente egészségnapot
szervez.
Célunk, hogy olyan szakembereket kérjünk fel a programon való
részvételre, akik hatékonyan, a nőket érintő minden problémában
teljes körű felvilágosítást adnak.
R: Kérdőíves felmérés a célcsoport körében azzal a céllal, hogy fel tudjuk
mérni melyek azok a területek, amelyek iránt a legnagyobb az érdeklődés.
Ennek ismeretében felkeressük a témában érintett szakembereket, és
felkérjük őket arra, hogy a programban vegyenek részt.
K: Előadások és programok szervezése.
H: Elégedettségi felmérés, a programok rendszeressé tétele.
- Kérdőívek összeállítása
- Szakemberek meghívása és a szponzorok felkutatása.
- Szervezés: helyszín, időpont, meghívók kiküldése, lakossági tájékoztatás
stb.
- További felmérések és támogatók felkutatása a folyamatosság érdekében
Polgármester, gyerekek, szülők, előadók, gazdák, háziorvos, védőnő,
étkezési tanácsadók, természetgyógyászok

Helyi vállalkozók, civilszervezetek, alapítványok, önkormányzat, egyéb
szponzorok
R. 1 hónap – igényfelmérés, kérdőívek kiküldése, kapcsolat felvételek
Határidő (k) pontokba
K. 2-3 hónap: középtávú tervek megvalósítása
szedve
H. 3-5 év hosszú távú tervek megvalósítása, fenntartása.
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
R: eredményesség 30 %-os részvétel a célcsoportból
forrása
K: negyedévenkénti program, előadás szervezése
(rövid, közép és
H: gyakoriság megtartása, látogatottság növelése
hosszútávon),
Fenntarthatóság érdekében az érdekeltség növelése.
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok és
Érdeklődés hiánya, közösségi tér hiánya, forráshiány- Népszerűsítési
csökkentésük eszközei kampányok szervezése. Szponzorok folyamatos felkutatása,
Partnerek

Szükséges erőforrások

Pályázati lehetőségek kiaknázása (TÁMOP) Újabb támogatók felkutatása,
önkormányzat támogatása
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IV. Idősek esélyegyenlősége
Intézkedés címe
Feltárt
probléma
értékkel
Célok
Rövid
Közép
Hosszú

Adatbázis létrehozása
kiinduló A településen nincs nyilvántartás az időskorúakról

A település önkormányzata célul tűzte ki, hogy felméri az
időskorúak/ fogyatékosok számát és ellátását és igényeit.
R: Igényfelmérés
H: humán erőforrás megteremtése.
H: adatbázis létrehozása
Tevékenységek,
beavatkozás Felmérés kérdőívvel
tartalma pontokba szedve:
Résztvevők és felelősök
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat.,
önkéntesek,
önkormányzat, egyház, védőnő, Házi gondozószolgálat
Partnerek
Családok
Határidők pontokba szedve
R: felmérés 6 hónap
K: kiértékelés
H: teljes adatbázis létrehozása
Eredményességi mutatók és R: az idősek/ fogyatékosok számának meghatározása
annak dokumentálása, forrása K. adatbázis létrehozása, folyamatos feltöltése
(rövid-közép és hosszú távon) H. Hiánytalan adatbázissal rendelkezik
valamint fenntarthatóság
Kockázatok és csökkentésük.
Erőforrás

Elzárkózás – tájékoztatás honlapon az adatbázis elkészítésének
fontosságáról
önerő, humán erőforrás-szakember.

Intézkedés címe:

Idősek Napja

Feltárt probléma

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

A település önkormányzata fontosnak tartja, hogy az idősek,
fogyatékosok számára évente programot szervezzen. Ennek
megvalósítása érdekébe évente Idősek Napját szervez.
Célunk, hogy olyan programot szervezzünk, melyen jól érzi
magát minden résztvevő, mivel az idősek és fogyatékosok
napjaikat általában otthonaikban töltik.
R: résztvevők összeírása
K: program megszervezése
H: hagyomány teremtés
H. résztvevők névsorának összeállítása.
H. Szervezés: helyszín, időpont, meghívók kiküldése, lakossági
tájékoztatás, ellátás, műsor megszervezése
- További felmérések és támogatók felkutatása a folyamatosság
érdekében
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Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Civilszervezetek, Iskola, Óvoda

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

Helyi vállalkozók, civilszervezetek, alapítványok, önkormányzat,
egyéb szponzorok
R. névsor összeállítása minden év november végéig
K. műsor, ellátás összeállítása
H. program megvalósítása
R: eredményesség legalább 50 %-os részvétel a célcsoportból
K: évente megszervezése
H: hagyományként minden évben megszervezés
Fenntarthatóság érdekében az érdekeltség növelése.
Érdeklődés hiánya, közösségi tér hiánya, forráshiány- Népszerűsítési
kampányok szervezése. Szponzorok folyamatos felkutatása,

Szükséges erőforrások

Újabb támogatók felkutatása, önkormányzat támogatása

Intézkedés címe:

Rászoruló idősek ügyintézéséhez segítségnyújtás

Partnerek
Határidő (k) pontokba szedve

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Az egyedülálló idős emberek- utazási nehézségek illetve
értelmezési problémák miatt nem tudják elintézni ügyeiket. Pl.
közművekkel kapcsolatos és egyéb hivatalos ügyek.
Célunk, hogy az egyedülálló időseknek ne kelljen elutazni
hivatalos ügyeik intézéséhez, valamint segítsünk a nem mindig
könnyen
érthető
hivatalos
ügyek
értelmezésében,
intézkedésébenR: Egyeztetés a Családsegítő Szolgálattal a feltárt problémáról.
K: Családsegítő Szolgálat kapcsolattartása a rászoruló idősekkel,
problémák összegyűjtése, közvetítés az önkormányzat dolgozói felé.
H: Önkormányzat dolgozói vállalják a segítségnyújtást az ilyen
jellegű ügyek intézésében.
- Egyeztetés a Családsegítő Szolgálattal
- Folyamatos igényfelmérés
- Segítségnyújtás az ügyek intézésében.
Polgármester, jegyző, önkormányzati dolgozók, Családsegítő
Szolgálat

Partnerek

Családsegítő Szolgálat

Feltárt probléma

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

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

R. 1 hónap –segítségre szoruló idősek megkeresése
K. folyamatos kapcsolattartás ez ügyben
H. 5 év : segítségnyújtás
R: eredményesség 30 %-os támogatottság a célcsoportból
K: Idősek biztonságérzete, hogy ügyeik rendezettek
H: 100%.os eredményesség
.
bizalmatlanság
47

Szükséges erőforrások

önkormányzat támogatása

V. FOGYATÉKOSOK ESÉLYEGYENLŐSÉGE

Intézkedés címe:

Feltárt probléma

Célok
Rövid
Közép
Hosszú
Tevékenységek,
beavatkozás tartalma
pontokba szedve:
Résztvevők
és
felelősök
Partnerek
Határidők pontokba
szedve

Adatbázis létrehozása

Nincs helyi nyilvántartás a fogyatékosokról

A település önkormányzata célul tűzte ki, hogy felméri az fogyatékosok
számát és ellátását és igényeit.
R: Igényfelmérés
H: humán erőforrás megteremtése.
H: adatbázis létrehozása
Felmérés kérdőívvel

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat., önkéntesek, önkormányzat, egyház,
védőnő, Házi gondozószolgálat
Családok
R: felmérés 6 hónap
K: kiértékelés
H: teljes adatbázis létrehozása
Eredményességi
R: fogyatékosok számának meghatározása
mutatók és annak K. adatbázis létrehozása, folyamatos feltöltése
dokumentálása,
H. Hiánytalan adatbázissal rendelkezik
forrása (rövid-közép
és
hosszú
távon)
valamint fenntart.
Kockázatok
és Elzárkózás – tájékoztatás honlapon az adatbázis elkészítésének fontosságáról
csökkentésük.
Erőforrás
önerő, humán erőforrás-szakember.
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Résztvevők és
felelős

Fogyatékos
személyek
ügyintézéséhez
segítségnyújtás
A fogyatékos emberek- utazási nehézségek esetleg
értelmezési problémák miatt nem tudják elintézni
ügyeiket. Pl. közművekkel kapcsolatos és egyéb
hivatalos ügyek.
Célunk, hogy fogyatékos embereknek ne kelljen
elutazni hivatalos ügyeik intézéséhez, valamint
segítsünk a nem mindig könnyen érthető hivatalos
ügyek értelmezésében, intézkedésébenR: Egyeztetés a Családsegítő Szolgálattal a feltárt
problémáról.
K: Családsegítő Szolgálat kapcsolattartása a
fogyatékos emberekkel, problémák összegyűjtése,
közvetítés az önkormányzat dolgozói felé.
H: Önkormányzat dolgozói vállalják a
segítségnyújtást az ilyen jellegű ügyek intézésében.
- Egyeztetés a Családsegítő Szolgálattal
- Folyamatos igényfelmérés
- Segítségnyújtás az ügyek intézésében.
Polgármester, jegyző, önkormányzati dolgozók,
Családsegítő Szolgálat

Partnerek

Családsegítő Szolgálat

Intézkedés címe:
Feltárt probléma

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

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Határidő (k) pontokba szedve

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

R. 1 hónap –segítségre szoruló fogyatékos emberek
megkeresése
K. folyamatos kapcsolattartás ez ügyben
H. 5 év : segítségnyújtás
R: eredményesség 30 %-os támogatottság a
célcsoportból
K: fogyatékos emberek biztonságérzete, hogy ügyeik
rendezettek
H: 100%.os eredményesség
.

Kockázatok és csökkentésük eszközei

bizalmatlanság

Szükséges erőforrások

önkormányzat támogatása
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

2

3

Közfoglalkoztatá FHT ideje alatt Közfoglalkoztatá
s lehetőségeinek alacsony
sban
való
kihasználása
jövedelem
részvétel
javítása,

Közfoglalkoztatá közfoglalkoztatá Polgármester
si pályázatok
s
Igazgatási
Aktív
korúak
nyilvántartása

Egészségnap
megszervezése
a
településen
prevenciós
célból

A
Egészségmegőrz Gyermekvédelm
mélyszegénység és
i nyilvántartás,
ben
élők
Aktív
korúak
egészségmegőrz
nyilvántartása
éséhez
felvilágosítás

Élelmiszer
csomag osztás

Évente
1x
rászorulóknak
élelmiszer
csomag osztása

Rászorulók
tartós
élelmiszerekkel
ellátása

főelőadó
Hatékony,
minden
korosztályt
érintő
felvilágosítás

Gyermekvédelm Élelmiszer
i, aktív korúak csomag küldés
ellátásának
nyilvántartása

Családsegítő
Szolgálat

Folyamatos
Közfoglalkozta
közfoglalkoztatá tottak
s
számának

Államik,
önkormányzati
támogatás

5 év

figyelemmel
kísérése
folyamatos

Gyermekjóléti
felelős

Részvevők
számának
figyelemmel
kísérése

Állami
és 5 év
önkormányzati
támogatás

Karitász Csoport Minden
év Rászorulók
december 31-ig számának
Önkormányzat
1 alkalom
mérése

Állami
és 2 év
önkormányzati
támoagatás

Önkormányzat,
Iskola

Humán,
pénzügyi
alapítványi
támogatás

5 év

Humán, anyagi

5év

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

2.

Rászoruló
gyermekek
ingyenes
táboroztatása

Csellengő
Hozzáférés
gyerekek
biztosítása
hasznos
szabadidő
eltöltése,anyagi
helyzet miatt a
szülő nem tudja
ezt biztosítani

Felsőoktatásban Tanulás
tanulók
biztosítása
ösztöndíjas
támogatása

Továbbtanulás
támogatása

közoktatási
koncepció

Nyári
táboroztatás

r: igényfelmérés Rászorulók
K: táboroztatási számának
tervek
mérése,
elkészítése
résztvevők
h: táboroztatás
megvalósítása

közoktatási
koncepció

Bursa
pályázaton
részvétel,
gyermekek
tájékoztatása

számának
mérése

Polgármester,
1. Igényfelmérés Ösztöndíjban
Szoc. És Eü. 2. Pályázat kiírás részesülők
Bizottság
létszáma
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3.

Családi
nap Szülők
a Családok
szervezése
jelenlegi
összefogása
gazdasági
helyzetben
munkavégzésük
miatt kevés időt
töltenek
gyermekeikkel

gyermekvédelmi A napi program Szülői
r: egyeztetés a rendezvényen
beszámoló
megszervezése Munkaközösség. segítőkkel
a, részvevők
K: előkészületek
megszervezése

humán
erőforrás,
önkormányzati

5 év

humán
erőforrás,
kommunikációs,
reklám, média,
infrastruktúra,
rezsi

5 év

Humán
erőforrás

5 év

H:
program
megvalósítása

…
III. A nők esélyegyenlősége
1

Baba-mama
börze
szervezése

gyermekes
családok
szegénysége

szükségletek
gyermekvédelmi hely keresése, Családsegítő és
kielégítése,
beszámoló
ahol
Gyermekjóléti
kiszámíthatóság,
rendszeresen
Szolg.
tervezhetőség,
megtartható a
kooperáció
börze

2

Nyári
szünidő
alatti
óvodai
nyitva
tartás
összehangolása
szomszéd
településsel

A nők nyári kiszámíthatóság, Óvodai létszám Két óvoda nyitva
munkába
tervezhetőség,
nyilvántartás
tartásának
járásának
kooperáció
összehangolása
segítése

Szomor Óvoda
Igényfelmérés,
Gyermely Óvoda együttműködés
Önkormányzato
k

3

Egészségnap

nők egészség- évi 1 szűrés
megőrzésének
biztosítása
segítése
(prevenció)

Szűrések
megszervezése

Védőnő,
családsegítő,
önkormányzat

Szűrésen részt Önkormányzati, 5 év
vevő
nők humán
számának
szervezés
K.
évente mérése
legalább
1
szűrés
H:
évente
folyamatos
szűrés

Adatbázis
létrehozása

Házigondozó
szolgálat,
önkormányzat

1.
kérdőív Adatbázis
összeállítása
pontosságának
2. kérdőívek ellenőrzése

Népességnyilvántartás
Védőnői
nyilvántartás

r:
1
előkészítés

hó évi
2
db
rendezvényen a,
K:
évente részvevők és az
legalább
2x árusok száma,
megszervezni,

1.

Szomszéd
településre
átjáró
óvodáskorú
gyermekek
létszámának
figyelemmel
kísérése

igényf
elmér
és

…
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Adatbázis
létrehozása

Nincs
helyi
nyilvántartás az
időskorúakról
Adatbázis
létrehozása

Nyilvántartás
Népességalapján idősek nyilvántartás
igényeinek
felmérése

feldolgozása
3. adatbázis

Humán,- kérdőív 5 év
összeállítás,
önkormányzati
adatbázis
összeállítás
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létrehozása
2

Idősek napja

kevés program

idősek
ESZI beszámoló
társadalmi
megbecsüléséne
k erősítése

program
megszervezése

polgármester

minden
december
elején

év résztvevők
száma

3

Rászoruló
idősek
ügyintézéséhez
segítségnyújtás

Utazási
nehézségek ill.
értelmezési
problémák miatt
nem
tudják
hivatalos
ügyeiket
elintézni.

Utazás
Népességelkerülése,
nyilvántartás
hivatalos ügyek
megfelelő
intézése

Hivatalos
Családsegítő
személyek
Szolgálat,
segítségnyújtása önkormányzat
dolgozói

folyamatos

Nincs
helyi Nyilvántartás
Népességnyilvántartás az alapján idősek nyilvántartás
fogyatékosokról igényeinek
felmérése

Adatbázis
létrehozása

1.
kérdőív Adatbázis
összeállítása
pontosságának
2.
kérdőívek ellenőrzése

Utazási
nehézségek ill.
értelmezési
problémák miatt
nem
tudják
hivatalos
ügyeiket
elintézni.

Hivatalos
Családsegítő
személyek
Szolgálat,
segítségnyújtása önkormányzat
dolgozói

Rászoruló
személyek
számának
felmérése

támogató,
anyagköltség,
helyszín,

évente
lehet
hagyománytere
mtő hosszú táv

Önkormányzati
támogatás

5 év

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

2

Adatbázis
létrehozása

Rászoruló
fogyatékos
emberek
ügyintézéséhez
segítségnyújtás

Utazás
Népességelkerülése,
nyilvántartás
hivatalos ügyek
megfelelő
intézése

Családsegítő
szolgálat,
önkormányzat

feldolgozása
3.
adatbázis
létrehozása
folyamatos

Rászoruló
személyek
számának
felmérése

Humán,- kérdőív 5 év
összeállítás,
önkormányzati
adatbázis
összeállítás
Önkormányzati
támogatás

5 év

52

3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során
kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése,
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a
HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- - a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum
számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

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

Romák/ mélyszegénységben élők
esély-egyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
Önkormányzat,
Családsegítő és
Házigondoző

Fogyatékkal élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport:
Önkormányzat, Házi
Gondozó Szolg.,
önkormányzat

SZOMOR
HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport:
Önkormányzat,
Családsegítő Szolg,
Házigazd. Szolg.

tagjai:

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport:
Családsegítő Szolg,
Védőnő

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport: Iskola,
Óvoda, védőnő,
önkormányzat,
családsegítő ,
gyermekvédelmi gond.

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

felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.

-

Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.

-

Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.

-

Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi

Programban

foglaltaknak

az

intézményükben

történő

maradéktalan

érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt,
és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe.
Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján
a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában
aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést
kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának
okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát
annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól
számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a
szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma

I. Szomor Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént.
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Szomor Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 62/2013.(VII.16.) számú határozatával
elfogadta.
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Nagy György
polgármester
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Igazgatási főelőadó
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