
PU§ZTASZABOLCS vÁnos Ölvronpriln Y zAT

TELEpü,rsr nsBr,yEGyENt ősnct
PRoGRAM

2013_2018

20l3.június

Feliilvizsgálafi 2015. június



Tartalom

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) .......3
Bevezetés 

....,..................3
A település bemutatása........... .................,....3
Értékeink, küldetésünk............. 

.....................8
Célok""", 

.......8
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE).......... .......9

1. Jogszabályi háttér bemutatása........,.... .............9
2. Stratégiai környezet bemutatása ......................9
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége...........10
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység...,...,..........20
5. A nők helyzete, esélyegyenlősé9e.... ...,..........,28
6. Az idősek helyzete, esélyegyentősége ............30
7. Afogyatékkal élók helyzete, esélyegyenlősége............ ..................32
8" HelYi Partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása .............33
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossá9a......... ..................34

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)...............................35
1. A HEP IT részletei.............. 

................35
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése............... ...,..........35
A beavatkozások megvalósítói............ ...............36

2. Megvalósítás....".. 
...............37

A megvalósítás előkészítése,.. ...........g7
A megvalósítás folyamata .................37
Monitoring és visszacsatolás ......,......38
Nyilvánosság........... 

............38
Kötelezettségek és felelősség............. .. . .. . .. .. . .................38
Érvényesülés, módosítás......... ..........39



Esél iP ram (HEP

Bevezetés

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi C)fiV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 32112011. (Xl!. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 212012. (Vl. 5.) EMMl
rendelet rendelkezéseivel, Pusztaszabolcs Város Onkormányzata Esélyegyenlőségi
Program ban rögzíti az esélyegyen lőség érdekében szükséges feladatokat.

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

A település bemutatása

A település a Dunántúl keleti részén, Fejér megyében, a Budapest - Pécs vasúti fővonal
mentén található - a Dunától í0 km-re - a Mezőföld területén.
A település vasúti csomópont, ahonnan Budapest, Pécs, Dunaújváros, Székesfehérvár
irányába ágaznak el a vonalak. Budapestre, Pécsre, Dunaújvárosba villamosított
vasútvonalon lehet eljutni. Székesfehérvár vonattal és busszal is megközelíthető. Budapest
50, a két megyeijogú város közül Székesfehérvár 35, Dunaújváros 30 km-re, a Velencei tó
13 km-re található a településtől,

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesáési stratégia,
Településrendezésiterv, Településszerkezeti terv, Településfejlesáési koncepció
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1. ábra



A telePÜlés neve Szabolcs - először 1302-ben tűnt fel írásos dokumentumban.
Magyarázata a honfoglalás időszakára vezethető vissza. Anonymus elmondása szerint a
Csák nemzetség honfoglaló ősapja Előd fia, Szabolcs, Árpád után a második vezér volt. A
szálláshelyén létesült falut ,,Zabvos" falut, - Szabolcsot- (Zabvos=Szabolcs, Györffy György
1971-es tanulmánya alapján), a Csák nemzetség birtokolta. Sok más településhéz
hasonlóan a község népességét a környező puszták lakói alkották.
A kÖrnyék a XlV. század végéig királyi birtok volt, ezután a birtokosok sűrűn váltották
egYmást, majd török hódoltság alá került. Királyi adományokon, főurak házasságán keresztül
végÜl a Zichy grófok tulajdonába került. 1896-ban Zichy Nándor csődbejutása után az
uradalom egy része báró Springer Miksa bécsi bankár tulajdonába került, s á család
tulajdonában maradt egészen az 1945-ös földosztásig. A (Fould)-Springer (majd Wooster-)
család mellett rövidesen még egy új nagybirtokos rendezkedett be itt, dr. Hirsch (később
Halász) Alfréd budapesti ügyvéd, aki a Zichy grófoktól a birtok másik részét Felső-Cikolát
vásárolta meg.

A telepÜlés községgé válása az 1867-es kiegyezés után indult meg. Döntő szerepe volt
annak, hogy a kiegyezést követően az Osztrák-Magyar Monarchia területén nagyarányú
vasútépítés kezdődött. A kialakulás folyamatát sietette az 187}-es ,,Közigazgatasi ÍorvenY'
is, melynek 42, cikke rendelkezett az un, ,,községesített puszták" létrehózásáról. Fejér
Vármegye TÖrvényhatósági Bizottsága 1875-ben ,,községesített puszták"- ként létrehoita
Szabolcs elnevezésű községet. Törvény nevezte el a települést 1898-ban
pusztaszabolcsnak.
Az ország vérkeringésébe való bekapcsolódásnak és a további fejlődésnek egyik jelentős
állomása, hogy 1882-ben megindult a vasúti forgalom a Budapest-Sárbogárd vónalon, majd
1896-ban adták át a Szabolcs-Paks és Szabolcs-Székesfehérvár vasútvonalat.
A telepÜlés fejlődése a Budapest-Pécs vasútvonal kiépülését követően még inkább
jelentőssé vált.
Pusztaszabolcs Újkori története összefonódott a vasút fejlesztésével. A vasutat kiszolgáló
épÜletek ma is a településközpont meghatározó épületei, a polgárok jelentős része a lvtÁv-
nál, vagy a vasÚthoz kapcsolódóan találnak munkát. Az ipar az ezredforduló körül kapott új
lendÜletet. A település adottságainak (humánerőforrás, 9azdasági alapok) megfelelő
gazdálkodók jelentek meg a településen, esetleg bővítették meglévő kapacításaikat.
A helyi ipar meghatározó elemei:. tejfeldolgozással foglalkozó Agrár Zrt.,. a fafeldolgozással foglalkozó Heitz-Éfurner Művek,a a személy és teherszállítással foglalkozó MÁV Zrt. pusztaszabolcsi központi

pályaudvara,

' a tÖmítéskészítéssel és gumíalkatrész gyártással foglalkozó Lédem 2000 Kít.,
' a takarmánynövény termesztésének integrációjával foglalkozó MKSZ Kft.,
' az elővárosi villamos motorvonatok javításával foglalkozó Stadler Magyarország

vasúti karbantartó kft.

Fz. agrárgazdaság erős. A termelőszövetkezetek felbomlásával kialakult gazdasági
társaságok művelik a térség földjeinek 9Oo/o-át. A földművelésen kívül jelentős -az 

üzeÁi
állattartás is. Jelentősebb üzemek:. Pusztaszabolcs Agrár Zrt,,. Felsőcikola NO2 Kft.,. 4M-97 Kft.

Az elmÚlt tíz évben azipar és a mezőgazdaság folyamatos átalakulása mellett megfigyelhető
a tercier szektor előretörése is. A városban meghatároző szerepet töltenek be a kis- és
kÖzépvállalkozások. A jó közlekedési viszonyoknak köszönhetően a helyi munkaképes korú
lakosság jelentős része más településekre jár dolgozni, a fővárosba, a két megyei jogú
városba: Dunaújvárosba, Székesfehérvárra, a munkáltatók által szervezett buszjáratokkat:
Százhalombattára, Szabadegyházára, Eresibe, Biatorbágyra. Ugyanakkor a helyben
foglalkoztatottak kis része pedig más településekrőljár Pusztaszabolcsra dolgozni.



A település belterülete teljesen közművesített, (villany, víz, csatorna, gáz, vezetékes telefon
és mobil lefedettség). Pusztaszabolcs 2008-ban megkapta a városi rangot.

1, számú táblázat - Lakonépesség száfi az ev
lakónépesség

2007 (íő) 6419 fő

2008 (fő) 6419 íő

Lakónépesség számának változása (%) 1o0 %

2009 (fő) 6380 fő

Lakónépesség számának változása (7o) 99 o/o

2010 (fő) 6376 fő

Lakónépesség számának változása (%) 100 o/o

2011 (tő) 6304 fő

Lakónépesség számának változása (%) 99 o/o

2012 (fő) 6235tő

Lakónépesség számának változása (o/o) 99 o/o

Forrás: TelR, KSH-TSTAR, Onkorm ányzat adatai

A lakónépesség száma 2007-2009 között jelentős mértékben nem változott, 2010. évtől
figyelhető meg a lakosságszám csökkenése.

2. ábra

Forrás: önkormányzat adatai
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ÁIlandó2. számú táblázat-
állandó népesség száma 6304 fő

nők
3180 fő

50Yo

férfiak
3124 ő

50%

0-2 évesek
150fő

N.A.%

0-14 éves nők
478fő

49o/o

0-14 éves férfiak
5o2fő
51o/o

15-17 éves nők
122fő
51%

15-17 éves férfiak
115fő
49o/o

18-59 éves nők
1589fő

45o/o

18-59 éves férfiak
1977fő

55o/o

60-64 éves nők
187fő

51%

60-64 éves férfiak
178tő
49o/o

65 év feletti nők
568fő

61o/o

65 év feletti férfiak
359fő

39o/o

Forrás: TelR, KSH-TSTAR

A táblázatból megállapítható, hogy a 18-59 éves korosztályt figyelembe véve, magasabb a
férfiak aránya (557o), mint a nők aránya (45o/o), a 60-64 éves korosáálynáJ a férfiak aránya
már csak 49o/o, d nők aránya 51Yo, a 65 év feletti korosáálynáljelentősen lecsökken a férfiak
aránya, csak 39%, a nők aránya magas 610/o. A nemek szerinti megoszlás jól mutatja, hogy
a nők átlagosan magasabb életkort érnek, mint a férfiak, és a városban jóval több idős nő él,
mint férfi.



3. számú táblázat- index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0_í4 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

öregedési index
(o/o|

20o1 N.A- 1175 0,0
2008 912 1080 84,4
2009 924 1033 89,4
2o1o 935 1024 91,3
2o11 920 980 93,9
2o12 921 958 96,1

Megfigyelhető, hogy a0-14 éves korú gyermekek száma 2008 óta folyamatosan csökken. Az
öregedési index szerint a lakosság folyamatos elöregedése állapítható meg,

Forrás: TelR, KSH-TSTAR, önkormányzat adatai

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Forrás: TelR, KSH-TSTAR

A belföldi vándorlásokat figyelembe véve megállapítható, hogy a páros években általában
kiegyenlítődik a városba történő odavándorlás és az elvándorlások száma. A páratlan
években mindig magasabb az elvándorlások száma, mint az odavándorlások száma.

2002-ben még 82 gyermek született és 64 volt a halálozások száma. Ezazadatazért fontos,
mert így 10 év távlatában megállapítható, hogy a születések száma magasabb volt, mint a
halálesetek száma, majd fokozatosan csökkent a születések száma és emelkedett a
halálesetek száma" 2011-ben közel duplájára emelkedett a halálesetek száma a születések
számához képest" Az élve születések száma folyamatosan csökkent, a halálesetek száma
nőtt.

állandó jellegű odavándorlás elvándorlás Egyenleg
2008 172 177 -5
2009 87 118 -31

2o1o 136 131 +5

2o11 76 110 -34
2o12 N"A. N.A. N.A.

5. számú táblázat - Természetes

Forrás: TelR, KSH-TSTAR,



rtékeink, küldetésünk

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték, és fontos, hog_y mindenki jó

minőségű szolgáltaárorho= hozzáférlen, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges,

uágv foÖy"tékoisággal _él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete,
pusztaszabolcs Váós önkormányzata minden tevékenységével az.esélYegYenlőséget Szem

előtt tartja, annak megvalósításárá törekszik és ezt kéri partnereitől is,

A Helvi Esélveqvenlőséqi prooram átfooó célia

pusztaszabolcs Város önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával

érvényesíteni kívánja:
o dzegyenlő bánásmód, és azesélyegyenlőségöizlosításának kÖvetelménYét,

. a t<ozizolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,

o a diszkriminációmentességet,
o áSZ€9f€gációmentességet,
o a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás.és a lakhatás

területén, a nerlzetelemzés során te-nart próOtemar komplex kezelése érdekében

szükséges intézxedéseket. A köznevelési intézményeket - az Óvoda kivételével -
érintő intézkedések érdekében együttműködik azintézményfenntartó kÖzpont terÜleti

szerveivel (tankerülettel).

A HEP helvzetelemző részének célia

Elsődleges célunk számba venni a g2lt2o11, (X]l._ 27.) Korm. .rendelet 1, § (2)

bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempóntból fókuszban lévő célcsoportokba

tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célósoportba tartoiókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz

történő hozzáíérésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező

problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő. feladatokat, és

azokata területekei, 1náGr fejlesztésre'szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében,

A célok megvaréúsánax lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett

ütemezését a HEP lT tarlalmazza,

A HEP lT célia

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes teryezése, amelyek

konkrét elmozduláiokat eredményeznók az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók

helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni á beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt,

Szintén célként naÜroáux meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amelY

a programalkotás és végrehajtás soún bizíósítja majd.a megvalósítás,.nyomon követés,

ellenőrzés_értékelés, kiigázítás támogató struktuiális rendszerét, vagyis a HEp Fórumot és a

hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat,



A Helvi Esél i Program Helyzetelemzése (HEP HE)

í. Jogszabályi háttér bemutatása

1.Í A Program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A .helYi esélYegy.enlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és azes_élYegYenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi C)fiv. tórveny (továbbiarban: Ebktv.)előírásai alaPján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó résáei;;;náyotat a törvényvégrehajtási rendeletei,r a helYi ,esélYegyenlőségi programok elkészítésének szabályairől és azesélYegyenlőségi mentorokról" szó]ó.32112011. (Xl1.27.) Korm. rendLtet ,,2. A helyi
esélyegyen lőség i program elkész ítésének szem pontja i'' fejezete és' a helYi esélY.egye.nlőségi program elkészítésének é/et"r.=ánaiyuiról szóló 2t2O12
(V1.5.) EMMl rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva
' a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény(továbbiakban: Mötv. ),r a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll, törvény(továbbiakban: Szt.),
' a foglalkoztatás eósegítéséről és a munkanélküliek ellátásáró} szóló 1991. évi lV.

törvény (továbbiakban: Flt" ),r a nemzetiségek jogairól szólő 2O11. évi CDfilX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény),,l az egészségügyről szóló 1997" évi cLlV. törvény (továbbiakban: Eütv.)r 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.

A képviselőtestÜlet.2003-ban fogadta et a gyermekek védelméről szólő 15t2oo3. (Vll1.29.),
2011-ben a szociális_ ellátások helyi rendóieréről szóló 1 1t2O1L (V.30.) önkormányzati
rendeletét. A rendelet megalkotásának célja a törvényi kötelezettsegen tÜl az volt, hogyolyan támogatási rendszer műkÖdjön a városban, amely a hátráiyos helyzetben lévőgYermekes családok és a szociálisan rászoruló lakosok siámára a náran}oi helyzetükből
adódó problémák enyhítésére szolgáljon,

2,Í KaPcsolódás 
_he!Y! stratégiai és tetepülési önkormányzati dokumentumokka!,

koncepciókkal, programokkal

A . Program figYelembe veszi Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának meglévő
dokumentumait, így különösen:

' Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Közoktatásí Esélyegyenlőségi Helyzetelemzési
és lntézkedésiTerve,, 
Pvoda Esélyegyenlőségi lntézkedésiTerve és Pedagógiai Programja,, pusztaszabolcs város Önkormányzat Gazdasági progámja,

' Pusztaszabolcs Város Önkormánlzat Szociálisézobáttatásiervezési Koncepciója

bemutatása



2-2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak
bemutatása

1 n9Vi elé]veovenlőségi program készítésekor folyamatban van az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulás megszűnése. A korábbi években Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
9t{,s9rl9n pályázati partnerségben rnűködött közre az esélyegyenlőség előmozdítására
(LEADER)"

2.3 A települési önkormányzat rendetkezésére ál!ó, az esélyegyenlőség
szemPontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatok a TE|R adatbázisból, a helyi
nyilvántartásokból, a népszámlálási adatokból, a József Attila Áfialános lskola, és áz
Önkormányzati fenntartású Városi Óvoda által szolgáltatott adatokból kerültek betöltésre. A
táblázatok feltöltésekor az adatbázisban még a 2011. évi statisztikai adatok szerepeltek. A
2011. évi népszámlálás adatainak feldolgozása még nem volt megtalálható a TEIR
adatbázisban. Ezért az adatgyíqtés időpontjában rendelkezésre álló aóatok feldolgozása
tÖrtént meg. A romákra, nőkre, fogyatékos személyekre vonatkozóan adat ném áll
rendelkezésre.

3.A élők és a romák he yen

3.í JövedeImi és vagyoni helyzet

A szegénység számos társadalmi íényező által meghatározott, összetett jelenség, okai
kÖzÖtt szerepelnek társadalmi és gazdasági tényezők is. A hátrányos helyzetű cs}láoor
életvezetési, szocializációs problémákkal küzdenek, alacsony iskolai végzettóégük kiszorítja
Őket a munkaerő piacról. Emiatt egyre magasabb a munkanélküliek száma, ai otthon élők
egészségi állapota pedig romlik. A szegénységben, illetve mélyszegénységben élő
családokban megfigyelhető a magasabb gyermekszám, így sajnos a gyermét<s2egénység is
k9m9ly problémát jelent. Az érintett családokban elsősorban a gyermekek után 1áro 

-csalaoi

PÓtlékból, és családi támogatásokból igyekeznek megélni. 
-Az 

alacsony jóvedelműek
bevételeínek számottevő része a szociális pénzbeli juttatások rendszereiből Ózármazik. A
rendszeres szociális segélyben illetve az aktív korúak járadékában részesülők csekély
jÖvedelme, és a gyermekek után járó támogatások viszont nagyon kevesek ahhoz, hogy
elfogadható életszínvonalon éljék életüket.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci !ntegráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
Önkormányzat a foglalkoáatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szólő 1991. éúi
lV. tÖrvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre
jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt
évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti
bontásban" Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek szám a, aránya

3.2.1. számú táblázat - Nyitvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek
száma

í5-64 év közötti lakónépesség
(fő)

nyi lvá nta rtott ál lás kereső k
száma

nő férfi osszesen no férfi osszesen

To o/o fő To fő o/o

2008 2127 2338 4465 120 5,6 150 6,5 27o 6,1

2009 2181 1879 4060 163 7,7 164 8,9 327 8,2

2o1o 217o 231o 4480 142 6,6 154 6,8 296 6,7

2011 2172 2311 4483 114 5,3 141 6,2 255 5,8

2012 N.A. N.A. N.A. N.A NA NA NA NA NA
Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresőknél megfigyelhető, hogy 2OO8-2O11 között magasabb a
aránya, mint a nőké.

férfiak

3,2.2. számú táblázat - Reqisztrált munkanélküliek száma korcsopott szerint

2008 2009 2o1o 2o11 2o12

nyilvántartott álláskeresők száma
összesen íő 27o 327 296 255 N.A.

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.3. számú tábla _ A munkanéIküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2"4. számú tábtázat - Nyilvántaftoft pályakezdő áIláskeresők száma és a 1&29 éves

száma és nemenként
nyi lvántartotUreg isztrált
munkanélküli összesen

180 napnál régebben regisztrált
munkanélküli

fő íő o/o

no férfi osszesen no férfi osszesen no férfi összesen
2008 120 150 27o 79 40 119 65,8 26,7 44,1

2009 163 164 327 84 51 135 51,5 31,1 41,3

2o10 142 154 296 bb 52 118 46,5 33,8 39,9

2o11 114 141 255 62 52 114 54,4 36,9 44,7

2O12 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

száma nemenként

év í8-29 évesek száma nvi lvántartott pálva kezdő ál lás keresők száma
no férfi osszesen nő férfi osszesen
íő tő fő íő % To o/o íő o/o

2008 515 557 1072 11 2,1 9 ,1.6 20 1,9

2009 504 549 1053 12 2,4 9 1.6 21 2.0

2010 501 538 1039 11 2,2 7 1.3 18 1,7

2011 492 530 1o22 17 3,5 12 2.3 29 2,8

2o12 N.A. N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N,A
Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a 18-29 év közötti fiatalok száma folyamatosan
csÖkken, a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma kis mértékben, folyamatosan nőtt.
A pályakezdő álláskeresők között magasabb az álláskereső nők aránya.

ó,) a lacsony iskolai végzettségűek fog lal koztatottsága

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázoft népesség - vonatkozásában az adatbázisban
nem található adat.

3.2.6. számú táblázat

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A regisztrált munkanélküliek számában a 2008-2011 közötti időszakban jelentős változás
nem figyelhető meg. A 8 általánosnál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkezők száma
folyamatosan csÖkken. 2011-ben a nyilvántartott álláskeresők 43,5o/o-á rendelkezett csak 8
általános iskolai végzettséggel. Ugyanezen időpontban 8 általánosnál magasabb iskolai
vé gzettség g e l a n yi lvá nta rtott á l l ás ke reső k 52,2o/o -á re n d e l kezett.

3.2.7. számú táblázat - Áttatános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8.
évfolyamot eredményesen végzettek - vonatkozásában az adaíbázisban nem található adat,
ezértaz EMM! rendeletben azerre vonatkozó kérdés nem releváns.

3.2.8. számú táblázat * Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskotában -
vonatkozásában az adatbázisban nem található adat, ezért az EMMI rendeletben az erre
vonatkozó kérdés nem releváns,

c) közíoglalkoztatás

3.2.9

munkanéIküliek száma iskol aí véqzettséq szet,ínt

ev

nyilvántartott
á|láskeresők

száma
összesen

nyilvántartott áItáskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint

8 általánosná|
alacsonyabb
véqzettséo

8 általános
8 általánosnál

magasabb iskolai
véozettséo

fő fő oÁ tő oÁ fő o/o

2008 270 18 6,7o/o 124 45,9o/o 128 47,4o/o
2009 327 16 4,9o/o 138 42,2o/o 173 52,9o/o
2010 296 17 5,7o/o 135 45,60/o 144 48,6Vo
2o11 255 11 4,3o/o 111 43,5o/o 133 52,2%
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

.2.9. számú táblázat - résztvevők száma

Közfogla!koztatásb
an résztvevők

száma

( Áztaalqllzar4aíáa ha
(özfogla!koztatást

an résztvevő
romáUcigányok

száma

Közfoglalkoztatás
ban résztvevők

romák aránya az
aktív korú

roma/cigány
lakossághoz

kéoest

r résztvevők aránya
a település aktív

korú lakosságához
képest

201o 118 2,7 N.A. N.A.
2o11 118 2,7 N.A. N.A.
2o12 119 N.A. N.A. N.A.

Forrás: önkormányzat adatai
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Az Önkormányzat minden évben bevonja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesÜlőket a közfoglalkoztatásba, lehetőséget teremt a munkára, és ez által
munkajÖvedelemhez juttatja az egyént, családot. Pusztaszabolcson a közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya az aktív korú lakossághoz viszonyítva 2,7Vo. A köáoglalkoztatásban részt
vevő romákról az önkormányzat nem rendelkezik nyilvántartással.

dJ a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői
(P|. kÖzlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges
vál la l kozási területek, helyben/térség ben m űködő fog lalkoztatási prog ramok stb. )

Pusztaszabolcs kedvező íöldrajzi fekvésének köszönhetően, több irányba kedvező utazási
feltételek adottak, vasúti csomópont jellegének köszönhetően. Székesfehérvár vonattal és
busszal is megközelíthető. Budapest 50, a két megyei jogú város közül Székesfehérvár 35,
Dunaújváros 30 km-re, található a településtől.
A 13 km-re lévő Velencei tó környékére nyári időszakban kerékpárral járnak át dolgozni a
Pusztaszabolcsi lakosok. Az aktív korú lakosság legnagyobb része naponta ingázik a
különböző munkahelyekre.

e/ fiatalok foglalkoztatását, és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
prog ramok a telepü lésen ; képzéshez, tová bbképzéshez való hozzáférésü k

fl munkaerŐ-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, hetyi
foglalkoztatási programok)

M e)-f) pontok vonatkozásában a településen nem találhatók a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok. Ezt a tevékenységet a Fejér Megyei KormányhivataI
Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége, lehetőségeihez mérten biztosítja.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő fog lalkoztatása

h ) hátrányos meg kü lön böztetés a fog la lkoztatás terü letén

A mélyszegénységben élők és a romák azonos feltételekkel vesznek részt a
kÖáoglalkozatásban, semmilyen hátrányos megkülönböztetés nincs, bár erre vonatkozóan
adatokkal nem rendelkezünk.

3.3 pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak eltátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

Az Önkormányzat a gyermekek védelméről szóló 1512003. (Vll1.29.) és a szociális ellátások
helyi rendszeréről szóló 1112011. (V.30.) önkormányzati rendeletében határozta meg a
hátrányos helyzetben lévő gyermekes családok és a szociálisan rászorulók részére a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit.
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3.3.1. számú táblázat - Átláskeresési

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A válság következtében megnőlI" az állás nélkül lévők száma Pusztaszabolcson is. Az
álláskeresési segélyben részesülők számában 201,1-től figyelhető meg csökkenés, mert
jogszabályváltozás miatt lerövidült az álláskeresési segélyre jogosultság ideje. A 15-64 év
közötti lakónépesség számára vonatkozóan a TelR-ben lévő adatok véleményünk szerint
nem valós adatot tartalmaznak, mivel nem egyeznek a helyi adatokkal.

3.3.2. számú táblázat - Járadékraat- munkanélküliek száma
nyi lvántartott á l lás keresők

száma
álláskeresési járadékra

iooosultak
fő To Yo

2008 270 86 31,9
2009 327 146 44,6
2010 296 161 54,4
2o11 255 77 30,2
2012 N.A. N.A. N.A.

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az álláskeresési járadékra jogosultak arányában 2OO8-2O1O-ig növekedés figyelhető meg,
2011-től jelentős visszaesés tapasztalható, mivel rövidebb ideig jogosultak az ellátás
igénybevételére.

3.3.3" számú táblázat - Rendszeres szociális segéIyben és fogtalkoztatást helyettesítő

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A rendszeres szociális segélyben részesülők százalékos aránya olyan csekély, hogy ki sem
mutatható a 15-64 évesek százalékában.

.3.,l. szamu taDlazat _ élvben részesülók száma
í5-64 év közötti

lakónéoesséo száma segélyben részesüIők fő segélyben részesülők %

2008 4465 86 2,1
2009 4060 146 3,6
2010 448o 161 4,o
2011 4483 77 1,8
2o12 N.A. N.A. N.A.

ásban részesíteftek száma

rendszeres
szociális

segélyben
részesülők

fog!a!koztatást
helyettesítő
támogatás

(á!láskeresési
támogatás)

azoknak a száma,
akik 30 nap

munkaviszonyt
nem tudtak

igazolni és az FHT
jogosultságtól

elestek

azoknak a száma,
akiktől helyi

önkormányzati
rendelet alapján

megvonták a
támogatást

fő 15-64
évesek %-ában tő

munkanélküliek
To-ában 0

2008 82 0,02 N.A" N.A. 0
2009 31 0,0 61 18,7 0
2010 20 0,0 6"t 20,6 0 0
2o11 32 0,0 113 44,3 0 0
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma emelkedést mutat, mivel
rÖvidebb ideig részesülhetnek álláskeresési segélyben. 2008-ban a munkanélküli ellátásokat
kimerítő személyek mindannyian rendszeres szociális segélyben részesültek.
Ae. aktív korúak ellátásának körében megállapított bérpótló juttatást felváltotta a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A támogatásra való jogosultságot évente felül kell
vizsgálni" A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap
munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor.
Erre több módon van lehetőség: az aktív korú személy keresőtevékenységet folytat,
egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát végez, munkaerő-
piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy
köáoglalkoztatásban vesz részt.
Rendszeres szociális segélyre jogosult lehet, aki egészségkárosodott, vagy aki a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy aki az önkormányzat rendeletében
meghatározott, feltételeknek megfelel (várandós anya, pszichés betegség, egészségi állapot
romlása eléri a 4lo/o-ot, de a 49o/o-ot nem haladja meg, mentesítést kap), vagy 14 év alatti
gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek napközbeni ellátása. Az
Önkormányzati rendelet a (szakorvosi igazolás alapján) mentálisan leépült embereket kizárja
a kÖzcélú foglalkoztatás lehetőségéből, de meghagyja a jövedelmüket, mivel ők nem
tudnának munkát végezni, és elveszítenék az egyetlen jövedelemforrásukat, amely a
megélhetésüket veszélybe sodorná, Aa aktívkorúak ellátásában részesülőknek továbbra is
előírás a munkaügyi központokkal való együttműködés, míg az egészségkárosodott
személyek kivételével, a rendszeres szociális segélyre jogosultak az arra kijelölt szerwel, 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, az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő családjukban.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

a) bérlakás-állomány
ó) szociális lakhatás
c,) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
d) lakhatást segítő támogatások
e) eladósodottság
fl lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáf ér és be m utatása.

Az a), b), c,), d), e), fl pontok vonatkozásában a településen 2008-2011 között átlagosan
2238 az összes lakásállomány, és 14 bérlakással rendelkezikazönkormányzat.
A lakosság főként magántulajdonban lévő lakásban lakik. Az önkorm ányzat bérlakásai
Önkormányzati rendelet alapján meghatározott munkaviszonyokhoz kötött (orvos, védőnő,
pedagógus stb.) szolgálatijellegű bérlakások. Szociális bérlakás nincs a településen.
A külterületen élők is többnyire saját tulajdonú lakásban élnek, de a lakások komfortfokozata
- tekintettel arra, hogy a gáz és a szennyvíz hálőzat csak a belterületen épült ki -
alacsonyabb.
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adpsságcsökkentésitá
lakásfen nta rtási támogatásban

részesítettek száma
adósságcsökkentési támogatásban

részesülők száma
2008 7 N.A.
2009 11 N.A
2010 21 N.A
2011 76 3

2o12 N.A. N.A.
Forrás:TelR, KSH Tstar

A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer működik. Az egy
évre megállapított, főként természetben nyújtott támogatással csökken a lakáskiadások
mértéke. A közüzemi szolgáltatók felé hátralékkal rendelkező lakosok száma nőtt. Pontos
adattal nem rendelkezünk, ugyanis a szolgáltatók nem adnak tájékoztatást az
adósságállományról"
Jellemző problémák a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok felhalmozódása. A
lakfenntartási támogatást elsősorban természetben nyújtjuk. Másrészről pedig, akiknek a
szolgáltató felmondta a közüzemi szerződést, azok részére készpénzben történik a
támogatás kifizetése. A szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról, a
Képviselő-testület 2006-ban vezette be ezt a támogatást, amely akkor nyújt segítséget, ha
már összegyűlt egy nagyobb összegű közműtartozás. A hátralékkal rendelkező családok
esetében a Családsegítő Szolgálat adósságkezelési szolgáltatással foglalkozó
családgondozója nyújt segítséget a hátralék rendezéséhez. A szegénység jellemzője a
lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és a lakossági adósságállomány
folytonos újratermelődése. Az adósságkezelési programba való bekerülést egy két hónapos
előgondozás előzi meg. A sikeres előgondozást követően az ügyíél benyújtja a kérelmet az
önkormányzat felé, az adósságkezelési tanácsadó javaslatával. Pozitív elbírálást követően
együttműködési megállapodást kell kötnie az adósságkezelési tanácsadóval, megállapodást
kötni a közműszolgáltatókkal. Ezt követően havi rendszerességgel be kell mutatni a havi
befizetett számlákat valamint az önrész befizetését igazoló csekkszelvényeket. A program
lezárását követően mé9 van egy hat hónapos uránkövetési szakasz, a visszaesés elkerülése
érdekében.

3.5 Telepek, szeg regátumok helyzete

Pusztaszabolcson nincs telep, nines szegregátum.

3.6 Egészségügyi és szociálls szolgáltatásokhoz valő hozzáférés

a) az egészség ü g yi a la pszol g á ltatá so khoz, sza ke l l átá sh oz va ló hozzáí ér és

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata gondoskodik az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező, az egészségügyi alapellátás
körébe tartoző feladatainak ellátásáról:. aháziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,. a fogorvosi alapellátásról,f az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,. védőnőiellátás,. aziskola-egészségügyi ellátásról.
A városban 3 felnőtt háziorvosi és 1 gyermekorvosi körzet működik, a fogorvosi ellátás is
biáosított.
A védőnői szolgálatnál 3 védőnő dolgozik.
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3.6"1. számú táblázat - Otvosi ellátás

felnőttek és gyermekek
részére szervezett

háziorvosi szolgálatok
száma

csak felnőttek
részére szervezett

háziorvosi
szo!gá!tatások

száma

házi gyermekorvosok
által ellátott szolgálatok

száma

2008 4 3 1

2009 4 3 1

2010 4 3 1

2o11 4 3 1

2o12 N.A. N.A. N,A.
Forrás: TelR, KSH Tstar

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szű résekhez) va ló hozzáf érés

Az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a dunaújvárosiANTEK|RT Bt-vel a várandós
kismamák érdekében. A nőgyógyász szakorvos a védőnői szolgálatnál havi 2 alkalommal
rendszeresen ellátja a terhes gondozásba vett várandósokat. Ezen kívül kampányszerűen,
évi két alkalommal nőgyógyászati rákszűrést is végez a településen.
Városunkban minden év augusztusában megrendezésre kerül az Életmód és Szenvedélyek
Napja, melynek keretében különböző szűrővizsgálatokra kerül sor. A vizsgálatokról
előzetesen széleskörű tájékoztatás történik a lakosság számára, ezekre a vizsgálatokra
előzetesen lehet jelentkezni. A szűrőprogramok szervezését a Magyar Rákellenes Liga
pusztaszabolcsi szervezetének, a Napraforgó Klubnak a vezetője - aki maga is háziorvos -
szervezi.

c/ fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kőrházban,
Székesfehérváron a Fejér Megyei Szent György kőrházban, illetve a 13 km-re fekvő Velence
város szakorvosi rendelőjében férnek hozzá a pusztaszabolcsi lakosok.

d) közétkeztetésben az egészséges tá plá lkozás szem pontjainak megjelenése

Pusztaszabolcson az önkormányzat 2007-ben kötött szerződést a Faunus Termelő és
Szolgáltató Kft-vel, a közétkeztetési feladatok ellátására. A Kft, a törvényi előírásokat
betartva biztosítja az egészséges táplálkozást a helyi lakosság számára.

e,) sportprogramokhoz való hozzáférés

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, költségvetéséből évente támogatja a következő
sporttal foglalkozó civil szervezeteket: a Sport Clubot, ahol aktív labdarúgó élet folyik, az
Erőnlét Erőemelő Sportegyesületet, ahol súlyemeléssel foglalkoznak, és a Szabadidő Sport
Egyesületet, ahol futó, kerékpár, természetjáró és kézilabda szakosztály működik. A
lakosság tetszés szerint választhat, hogy hol kíván sportolást folytatni.

fl személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz valő hozzáférés

Az önkormányzat a kötelező szociális alapszolgáltatási feladatokat, társulási megállapodás
alapján az Adonyi Kistérségi Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u.2.) útján látja el. A
Program készítésekor változás történik, mert a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2013.
szeptember hó 1. napjától önálló intézmény útján kívánja a szociális alapszolgáltatási
íeladatokat biztosítani a város lakói számára.
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Az átmeneti időszakban 2013. július 1. és augusztus 31. között a kistérséget alakító
települések önkéntes önkormányzati társulása gondoskodik a kötelező szolgáltatások
ellátásáról.
2013. szeptember 1től a településen a szociális alapellátásokat a Szociális és Gyermekjóléti
lntézmény (székhelye: Pusztaszabolcs, Adonyi út 42,; telephelye: Pusáaszabolcs, Magyar
utca 6.) látja el,
A szociális alapszolgáltatás keretein belül biztosítja az intézmény a szociális étkeztetést, a
házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását (ldősek Klubja), a családsegítést.
A Családsegítő Szolgálat feladata, hogy a lakosság részére szociális, mentálhigiénés
támogatást nyújtson, kezelje a krízishelyzetbe került egyének, illetve családok problémáit. A
családgondozás keretein belül javaslatot tegyen a családok életvezetési problémáira. A
krízishelyzetbe került egyéneknek illetve családoknak azonnali segítséget nyújtson,
igyekezzen a kritikus helyzeteket enyhíteni. A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai
általában a kedvezőtlen életkörülmények között élők közül kerülnek ki, közülük is elsősorban
az idősek, a betegek, a fogyatékkal élők.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma

közgyógyel látásl igazolván nyal
rendeIkezők száma

2008 226
2009 196
2o10 192
2011 197
2o12 N.A.

Forrás: TelR, KSH Tstar

A rászorulók alanyi-, normatív-, és méltányossági alapon részesülnek közgyógyellátásban.
Számuk évről évre csekély mértékű csökkenést mutat.

3.6.3. számú táblázat - Apolási díiban részesítettek
ápolási díjban részesítettek száma

2008 39
2009 37
2o10 41

2011 41
2012 N.A.

Forrás: TelR, KSH Tstar

Az alanyi jogon és méltányossági alapon ápolási díjban részesülők számában kismértékű
emelkedés figyelhető meg. Valószínű, hogy a munka nélkül maradt személyek főállásban
vállalják a hozÁtartozójuk otthoni ápolását, ezáltal a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
helyett inkább ezt veszik igénybe, mert nem kell együttműködést vállalni, és nem kell résá
venni a közíoglalkoztatásban.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szol g áltatások nyújtásakor

Városunkb an az egészségügyi-, és szociális ellátások tekintetében sem fordul elő az
egyen lő bánásmód követelményei nek megsértése,

száma
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h) pozitív diszkrimináeió (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül

AE egészségügyi ellátás területén a gyermekek egészségügyi ellátását helyben
gyermekorvos látja el" A lakosság igénybe veheti az Eletmód Napokon szervezett
szűrővizsgálatokat, valamint kétévente a mammográfiai szűrést, helyben, utazás nélkül.
Szociális ellátások vonatkozásában az önkormányzat önként vállalt feladatként 2006-tól
biztosítja az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

2011,ben került átadásra a felújított, akadálymentesített Könyvtár és Művelődési Ház.

2011-ben került átadásra a felújított, akadálymentesített Könyvtár és Művelődési Ház.
Évente, július hónapban, Szabolcs névnaphoz legközeleb'bi hétvégén 3 napos Szabolcs
N_apok rendezvény sorozat kerül megrendezésre. A város több helyszínén. tartják a
különböző kulturális és sport programokat. Augusztus 20-a körüli időpontban az Életmód és
Szenvedélyek Napja 3 napos rendezvényei vannak.

ó,) közösségi együttéles jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

Az etnikai konfliktus nem jellemző a településen, ezért ez a pont Pusztaszabolcs
vonatkozásában nem releváns.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai(adományozás, önkéntes munka stb.)

Két karitatív szervezet működik a településen az Alba Caritas Hungarica (Karitász)
pusztaszabolcsi csoportja, és a ,,Sebes Folyó" Gyermekeket, lfjúságot és Családot Segítő és
Képző Keresztény Közhasznú Alapítvány. Ac. alapítványt az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Esélyteremtési Főosztályán nyilvántartásba vették és 2013. májustól
Önkéntesek közreműködésével családgondozást, lelki segítségnyújtást,
gyermektáboroztatást is ellátnak.
Mindkét szervezet rendszeresen adományokat (tartós élelmiszert, ruhaneműt) oszt szét a
rászorultak között, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével.
A Karitász csoport a Családsegítő Szolgálattal közösen hétvégén, alkalomszerűen, főleg a
téli időszakban, a mélyszegénységben élők részére meleg ebédet biztosít.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyen lőség i tevékenysége, partnersége a telepü lési ön kormányzattal

Pusztaszabolcson nem működik roma nemzetiségi önkormányzat.
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
telepü!ésünkön

beazonosított prob!émák feilesztési lehetőségek
A szegénység oka és következménye a
tartós munkanélküliséq.

Köáoglalkoztatás tovább folytatása.

Napi megélhetési gondokkal küzd a család. A karitatív szervezetek és a Családsegítő
szolqálat eqyüttműködése.

A lakossági adósságállomány növekedése
és úiratermelődése

PE adósságkezeléssel kapcsolatos
szoloáltatás és támooatás továbbfolvtatása

3.9 Következtetések:
meghatározása.

problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek

4. A qvermekek

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya,
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)

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

Forrás: TelR, KSH Tstar

Az önkormányzat saját, 2012, december 31-i adatai alapján a településen 117 fő
veszélyeztetett, 9 fő védelembe vett gyermek élt. Ők hátrányos helyzetű kiskorúak is egyben.
A védelembe vett gyermekek száma nőtt, elsősorban az iskolai hiányzások miatt elrendelt
kötelező védelembe vétélek miatt. A védelembe vett gyermekek érze]mi és fizikai
elhanyagolásnak voltak kitéve, amelyek érzelmi biztonságukat, alapvető fizikai, mentális és
hig iénés szükség leteiket is veszélyeztették.
2008-2010 között alig változott a veszélyeztetett kiskorúak száma, 2}11-től robbanásszerű
növekedés következett be. A veszélyeztetettség gócpontja a családok elszegényedése, a
szülői elhanyagolás és az alkoholfogyasztás.

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélveztetett kiskorú avermekek szama

védelembe vett í8
év alattiak száma

megszűntetett esetek
száma, a í8 év alatti

védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008 35 3 50
2009 26 10 50
2010 21 9 55
2011 24 4 129
2o12 N.A. N.A. N.A.
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b,) rendszeres gyermekvédel m i kedvezményben részes ítettek száma

4.1.2. számú táblázat - Rendszere

, Onkormányzati

Egyéb szempontból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a
hátrányos helyzetűek, akik elsősorban anyagi helyzetükre tekintettel sorolhatók ebbe a
kÖrbe, mivel a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 37.050,-Ft-ot, egyedülálló
szÜlők, tartós beteg gyermekek esetében ez a jövedelemhatár 39,900,-Ft/fő. 2012.
december 3í-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeklétszám
311 fő volt. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek azok a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, akiknek szülei a 8 általános iskolán
felül nem rendelkeznek magasabb iskolai végzettséggel, tehát iskolázatlanok, és erről
önkéntes nyilatkozatot tettek"

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

A helyi ellátórendszer különféle pénzbeli és természetbeni támogatásokkal és
szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermekek nevelésében, megfelelő támogatások és
szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. Az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő,
vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő gyermekes családok az
Önkormányzat helyi rendeletében szabályozott módon kérhetnek rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást.2012-ben 249 kérelem alapján közel2,5 millió forint rendkívüli támogatás került
kifizetésre, melyből 350.000,-Ft-ot természetbenijuttatásként (tüzelő, élelmiszer utalvány és
étkezési térítési díjhátralék) kaptak meg a családok. A helyi rendszer további jellemzője,
hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési,
egészségügyi, szociális intézményeken keresztül (esetenként civil szervezetek
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. A
gyermekvéde|mi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel
foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van. A gyermekek szabadidejének
hasznos eltöltésére irányuló programok, rendezvények szervezésére is nagy gondot fordít a
település.

R,

.7.z. szamu rcuazat - l<enclszeres kedv ezm é nv b e n ré sze sítette k sz á m a

rendszeres
gyermekvédeImi
kedvezményben

részesítettek
száma

ebből
tartósan
beteg,

fogyatékos
gyermekek

száma

kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek
száma

ebből
tartósan
beteg,

fogyatékos
gyermekek

száma

rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek
száma

2008 347 0 0 0 412
2009 410 0 0 0 285
2o1o 439 0 0 0 259
2O11 404 1 0 0 275
2012 311 1 0 0 249

Forrás: elR, KSH Tstar adatok
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lngyenes
étkeztetésbe

n
résztvevők

száma
óvoda

ingyenes
étkeztetésben

résztvevők
száma, iskola
í-8" évfolyam

50 százalékos
mértékű

kedvezményes
étkeztetésre
jogosultak

száma
1_13. évfolvam

ingyenes
tankönyv_
eIlátásban
részesülők

száma

óvodáztatás
i

támogatásb
an

részesüIők
száma

nyári
étkeztetésbe
n részesülők

száma

2008 46 68 46 323 0 71
2009 53 115 47 312 0 80
201o 58 151 36 298 0 88
2011 48 148 36 281 0 50
2012 54 129 38 264 0 50

Forrás: elR. KSH Tstar

d,) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

4.1.3. számú táblázat - Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma,
aran

, Onkormányzatiadatok

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetésben
és ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. A csökkenő számadatok valószínűleg a
csökkenő tendenciát m utató gyermeklétszámmal magyarázhatók.
A Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalata alapján a veszélyeztetettség okai alig változtak:
szülői elhanyagolás, bántalmazás, család szétesése válás miatt, szociális helyzet,
munkanélküliség. A gyermeknevelés során jellemző a szülők következetlen nevelési
módszere, az odafigyelés, elvárás hiánya. A mélyszegénységben élő gyermekek közü]
otthon sokan nem jutnak megfelelő élelemhez, ezért nagy jelentőségű a nevelési- és oktatási
intézményekben történő közétkeztetés biztosítása, A táblázat mutatja a kedvezményes
óvodai és iskolai étkeztetésben részesülő gyermekek számát. Az önkormányzat évek óta
biztosítja a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével az ingyenes nyári
gyermekétkeztetést. A város sikeresen pályázott a ,,Mindenki ebédel" és a Raiffeisen Bank
közös pályázatán, ennek eredményeként 25 gyermek kapott hétvégékre és iskolai
szünetekre élelmiszert a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

Pusztaszabolcson nincs külföldi állampolgárságú gyermek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben
esélyegyenlösége

élő gyermekek helyzete,

Pusztaszabolcson nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal
élő gyerme kek szol gáltatásokh oz való hozzálérése

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
veszélyeztetettség i tényezők hal mozottan jelentkeznek.

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

4.3.1. számú táblázat - Védőnői száma
védőnői ál!áshelyek

száma
egy védőnőre jutó
qvermekek száma

2008 3 88
2009 3 83
201o 3 80
2o11 3 73
2o12 3 69

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Pusztaszabolcson 3 védőnői álláshely van, ebből egy jelenleg betöltetlen. A védőnők
Pusztaszabolcs közigazgatási területén látják el a feladatukat. Minden gyermek hozzájut a
védőnői szolgáltatáshoz.
A védőnők a családlátogatások és önálló védőnői tanácsadások alkalmával az életkorhoz
kötött kötelező szűrővizsgálatokat végzik újszülött kortól az iskolakezdésig, majd az
iskolában kétévente osztályvizsgálat keretében. Folyamatosan nyomon követik a gyermekek
egészséges fejlődését és orvoshoz irányítják a családot az esetlegesen észlelt eltérések
miatt.
A várandósgondozás mellett minden nő egészségének védelme is fontos feladatuk.
lnformációk átadása a tudatos családtervezésről, a méhnyak-rák és emlődaganat szűrésről,
valamint a változő kori nehézségekről. Megszervezik a nőgyógyászati rákszűrés
lebonyolítását.
A védőnői szolgálat a várandósoknak szervezett szülésre felkészítő tanfolyamot helyben, a
Művelődési Házban. Megfelelő érdeklődés esetén minden évben elindul a program.
Önszerveződő módon baba-mama klub alakult a kisgyermekes, szoptató anyukáknak.
Működésük az őszt-téli időszakban aktívabb, találkozásaikat a Boldogasszony Közösségi
Házban tartják havi rendszerességgel "

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házt gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

Pusztaszabolcson működik házi gyermekorvosi szolgálat. A gyermekorvos tűdógyógyász
szakorvos végzettséggel is rendelkezik, így az ilyen irányú beteg gyermekeket helyben
szakorvosként ellátja. Más betegségekkel kapcsolatosan a megyeszékhelyen,
Dunaújvárosban, és a 13 km-re fekvő Velencén érhető el szakorvosi ellátás.

c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fej lesztésre, rehabil itációra) vonatkozó adatok

A 0-3 éves korú gyermekek koraifejlesztése Székesfehérváron történik.
PE óvodás korúak korai fejlesztését a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság, valamint a Nevelési Tanácsadó végzi. Esetenként a logopédus is
ellátja ezt a feladatot az óvodában. A logopédus 3 éves kortól végzi a megkésett és
akadályozott beszédfejlődésűek koraifejlesztését is az SNl-s gyermekeknél.
Az SNl-s gyermekekhez utaző gyógypedagógusok járnak, pl: autizmus spektrumzavarra|
küzdőket és a mozgásukban fejlesztést igénylőket látja el. Emellett a mozgássérült
gyermekeket konduktor fejleszti a helyi óvodában.
Az általános iskolában az SNl-s és a BTM-es gyermekek ellátását a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, ill, a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján
fej lesztőpedagóg us, gyógypedagóg us végzettség ű sza kem ber végzi.
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d) gyermekjóléti alapellátás

Az alaPellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlőd_éséhez, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
veszé lyeztetettség megelőzés éhez,
I GYgrmekjóléti Szolgálat a jelzőrendszeren keresztül értesül elsősorban, a gyermekeket
érintő hátrányos helyzetről, illetve veszélyeztetettségről. Amennyiben nem áll-fenn súlyos
veszélYeztetés a gyermekkel szemben, a családgondoző,,alapellátásba" veszi a gyermeket.
Az alapellátás igénybevétele önkéntes a szülők, és a gyermek részéről, 2012 évben 69
gyermek gondozása történt alapellátásban.
A GYermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási, és gondozási feladatokat végez, Az
ellátottak kÖre Pusztaszabolcs város közigazgatási területén etO O-ta éves gyermekek.
A gYermekjóléti szolgáltatás hatékony megvalósulása érdekében folyamatóan figyelemmel
kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, felmérik a veézélyeztetettseg fokát.A családgondozói tevékenység nem csak a gyermekre, hanem annak csaláá;ára, és
kÖzvetlen kÖrnyezetére is kiterjed, hiszen a gyermek tünethordozóként jelzi a problémákat. A
családot a családgondozók rendszerszemlélet alapján gondozzák Személyeien veszik fel a
kaPcsolatot a családokkal, segítő személyként lépnek be a család életébe. Felmérik a
családban megjelenő problémákat és működési zavarokat, melyeknek megoldásában
igYekeznek eszkÖztáruknak megfelelően segítséget nyújtani. A gyórmekjóléti Jzolgáltatás
Önkéntes mindaddig, mio a gyermek(ek) veszélyeztetettsége otyan mertékét nem ölt, hogy a
védelembe vételi eljárás elkerülhetetlen. llyenkor nátOsági intézkedést javasol- a
családgondozó.

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedétyezett férőhelyek száma

Pusztaszabolcson nincs családi napközi.

e/ gyermekvédelem

A gYermekvédelem középpontjában a meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A
gYermekjóléti szolgálat feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
műkÖdtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszköze. A veózélyeztetettség
jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befólyásolja á
jelzőrendszer működésének minősége. A jelzőrendszer iagjáinak együttműködése az esetek
és a Problémák mentén történik. A veszélyeztetettségre vonatkozÓ-összes jelzések száma
2012. évben 102 volt.
A GYermekjóléti Szolgálat jelzőrendszerrel való együttműködésének tapasztalatai:
Az Óvodák hatékonyan működtetik a jelzőrendszert. Így minden komoly eset nagyon gyorsan
a gYermekjóléti szolgálat látókörébe kerül. Fontos tapasztalat hogy a probÉmás- esetek
jelzésétől nem riadnak el, a szülők, és a hatóság előtt is felvállaljái, mini gyermekvédők a
probléma súlyosságát.
Az iskolák 2012-ben jóval kevesebb jelzéssel éltek, vélhetően kevesebb lett a problémás
esetek száma.
A védőnőijelzések is nagyon hatékonyak, és gyorsak voltak. Több esetben közösen mentekki a családokhoz. A közös esaládlátogatások alkalmával erősödött a szakmai
egYÜttműkÖdés, az ügyfelek pedig hatékony segítséget kaphattak mind a védőnőtől, mind a
családgondozótól.
A rendőrséggel is egyre jobban tudnak együttműködni,
A jegYzői gyámhatósággal 2012-ben szintén jó volt az együttműködés. Mindig, minden
esetben segítséget kapott a családgondozó, amikor komoly, gyorsan megoldásra váró
problémával került szembe"
Lakossági bejelentések is egyre többször érkeznek a Szolgálathoz. Voltak olyan komoly
esetek, amik lakossági bejelentés útján kerültek a Gyermekjóléti Szolgálat látóterébe.
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f) krízishelyzetben i g énybe ve h ető szo l g á ltatások

Krízishelyzetben a Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt azonnali gyermekotthoni, vagy
anyaotthoni elhelyezés ügyében 

"

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

hJ 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 gyermekek térítésmentesen, a rászoruló
középiskolások 50%-os támogatást kapnak. Étkezési kedvezményben 2012. évben
összesen 244 gyermek részesült.
2012. évben a Nyári gyermekétkeztetés keretében a Gyermekjóléti Szolgálat
lebonyolításával és felügyeletével 50 rászoruló gyermek esetében került biztosításra, egész
nyári szünidő alatt, a napi egyszeri meleg étel.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor fiárási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei)

Az egyenlő bánásmód követelményei nem sérültek.

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül

Az önkormányzat minden évben megpályázza, és az eredményes pályázat alapján a nyári
szünidő minden munkanapján biztosítja, a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek a
meleg ebédet a Faunus kft közreműködésével. A város évek óta sikeresen pályázott a
,,Mindenki ebédel" és a Raiffeisen Bank közös pályázatán, ennek eredményeként 2012-ben
25 gyermek kapott hétvégékre és iskolai szünetekre élelmiszert a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat seg ítségével.

4.4 A kiemeIt figyelmet igénylő gyermekeUtanu|ók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológ usok száma stb. )

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás
hatékonyságában mutatkozó eltérések

e,) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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a), b), c), d), e) pontok vonatkozásában:
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 veszélyeztetettségi
okokat figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a
veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkezhetnek. Az óvodában a csoportvezető
óvónők és a gyermekvédelmi felelős nyilvántartja őket. Az óvónők fejlesztési tervet
készítenek a hátrányok csökkentése érdekében, amennyiben lemaradást tapasztalunk.
A pedagógiai programban kiemelt szerepet kap a HH és HHH gyermekek szüleinek fokozott
bevonása az óvoda programjaiba. Szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatások
alkalmával életviteli és egyéb tanácsokat adnak az óvőnők a családok megsegítésére.
Előadásokat szerveznek az egészséges életmódról, a gyermeknevelésről.
Fokozottabban odafigyelnek, hogy minél kevesebb időt hiányozzanak ezek a gyermekek az
óvodából.

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

óvodai ellátottság db
Az óvoda telephelyeinek száma 2
Hány településrőljárnak be a gyermekek 1

ovodai férőhelvek száma 300
Ovodaicsoportok száma 10
Az óvoda nvitvatartási ideie (...h-tól ...h-io): 6- 17 óráiq

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
ügyelet mindig van, nem zár be

azővoda
személyi feltételek Fő 38 hiánvzó létszám
ovoda pedaqóo usok száma 21 0
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 21 0
Gyóqypedagóqusok létszáma '1 loqopédus 0
Dajka/gondozőnő 10 0
Kisegítő személyzet 6 0
Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.4.3. számú táblázat * Óvodai nevelés adatai 3.

Folyamatosan csökken a 3-6 éves korú gyermekek száma, és ezzel csökken az ővodába
beíratott gyermekek száma.
Az óvodapedagógusok mindannyian felsőfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek.
Az óvoda alkalmazásában áll egy főállású logopédus.
AZsiráí és a Manóvár óvoda sohasem zár be egyszerre, nyáron felváltva vannak nyitva, így
nem jelent gondot a dolgozó szülőknek a kisgyermekek felügyelete.

3-6 éves
korú

gyermekek
száma

óvodai
gyermek-
csoporto
k száma

óvodai
férőhelyek

száma

óvodai
feladat-
e!látási

heIvek száma

óvodába
beírt

gyermeke
k száma

óvodai
gyógypedagógi

ai csoportok
száma

2008 286 10 300 2 243 0
2009 295 10 300 2 225 0
2010 266 10 300 2 225 0
2011 261 10 300 2 232 0
2012 244 10 300 2 227 0

Forrás: TelR, KSH Tstar, adatgyűjtés
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4.4.7. számú tábtázat, Atlalános isk9lában t

tanév
általános iskola í-4
évfolyamon tanulók

száma

általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók

száma

általános
iskoIások

száma

napközis
tanulók
száma

To Fő fő fő o/o

2o1ol2o11 268 217 485 121 24%

2o11l2o12 233 222 455 71 15o/o

201212013 24o 236 476 89 18%

Forrás: TelR" KSH Tstar

PG. utóbbi években tapasztalható csökkenő
gyermeklétszámot még nem befolyásolja,

születésszám az általános iskolai

4. 4. 8. szám ú táb t áz at - Átt at álppLslg!9tr s! atg!

4.4.12.számútáblázat-A8.évfolyamoteredményesenbefejezettekanappali
oktatásban

pe. általános iskolában a HH és HHH tanulók esélyegyenlőségének javítását az lntegrált

pedagógiai Rendszer segítségévet vegiit<. A_z..SNi. ,éi erN4 tanulók esetében egyénre

vonatkozó fejlesztési terv aIapján törtéi]k a fejles{és. 
. 
A Tanulási Képességet Vizsgáló

szakértői és Rehaoilitációs eiióttsag és a Neveiési Tanácsadó szakemberével folyamatos,

naprakész " rup.roátiurta.. n gvigvpódágógiai és fejlesztőpedagógus a gyermekeket

tanítókkal napi kapcsolatban áll.

A fogyatékkal élő gyermekekről nem re.ndelkezünk pontos adatokkal, mert más településekre

is járnak fejlesztő, ,;róárÉ;ító iskolákú-, in u.álato. nevelési igényű (SNl_s) gyermekek

oktatása a helyi anáIaús iskolában és óvodákban integrált oktatás keretében megoldott a

fentiek szerint.

Forrás: TelR, KSH Tstar

2012. szeptember 1_től Rizárőlag a központi_iskolában.íolyik az iskolai oktatás_nevelés, Az

áltaIános iskolai os.tát}ox r=amá a2o1il2fr12-es tanévtől 20, és azÓta nem tÖrtént változás'

általános iskolai osztályok
száma a gyógypedagógiai

oktatásban

általáno
s iskolai
feladat-
ellátási
helyek
száma

tanév
általános iskolai osztályok

száma

1-4"
éűolyamo

n

5-8,
évfolyamo

n

összese
n

1-4.
évfolyamo

n

5-8.
éűolyamo

n

összese
n db

0 0 0 22o101201
1

12 9 21

2o11l2o1
2

11 9 20 0 0 0 2

20121201
3

11 9 20 0 0 0
1

ttek száma /

aránya
a nappali rendszerű oktatásban

48l9,89o/o201012011.

201112012,

Forrás: TelR, KSH Tstar
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

HH tehetséges gyermekek gondozása nem
meooldott

Arany János tehetséggondozó programba
való részvétel

HH gyerekek iskoláztatása a felsőoktatásban Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztönd íi proqramban való részvétel

Nyári szünidőben nem megoldott a
gyermekétkeztetés

Onkormányzat pályázik a nyári
gyermekétkeztetésre és a GYEA Mindenki
ebédel pálvázatain

A szegény gyermekeknek nyári szünidőben
nincs lehetőségük nyaralni, táborozni,
szabadidőt hasznosan eltölteni

Nyári tábor Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal ( Ezsébet tábor),
Nyári tábor (napközis)civil szervezetekkel
közművelődés szervező közreműködésével
nyári szabadidős programok szervezése
(ping-pong, tollaslabda, sakk stb)
könwtár nvári orooramiai

5. A nők , esél

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5.1.1. számú táblázat - Foalalkozíaúás és a nők
munkavá!!alási
korúak száma Foglalkoztatottak munkanélküliek

férfiak nők férfiak Nők férfiak nők
2008 2338 2127 1432 1203 150 120
2009 1879 2181 1293 1119 164 163
2010 2310 2170 1333 994 154 142
2011 2311 2172 N.A. N.A. 141 114
2o12 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

körében

Forrás: TelR és helyi adatgyűjtés

Megfigyelhető, hogy a nők foglalkoztatása folyamatosan csökkent.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

cJ alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

d,) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

A demográfiai adatok alapján megállapítható, hogy a település összes lakosságának 50o/o-a
nő (3180 fő), a2011. évi adatok szerint. A 60-64 éves korú nők aránya 51o/o, á 65 év feletti
nők aránya ugrásszerűen megemelkedik, 610/o-rá. Az állandó népességen belül a nők aránya
- a 'l8-59 éves korosztályt kivéve - mindvégig magasabb, mint a férfiak aránya. A nemek
szerinti megoszlás jól mutatja, hogy a nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a
férfiak, 65 év felett a nők aránya 610/o, CI féffiaké pedig csak 39%.
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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,l a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák, a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást
igényel. A gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás
nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. Az anyagi
kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz
szükséges ledolgozott munkaidőt.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
(pl. bölcsődei, családi napközi, óvodal férőhelyek, férőhelyhiány;
közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások
stb.)

A kisgyermeket nevelő nők esélyeit befolyásolhatja, hogy a településen nincs bölcsőde. Arra
vonatkozóan nincs adat, hogy amennyiben lenne bölcsőde, hányan vennék igénybe a
szolgáltatásait" Városunkban nincs családi napközi. Az óvodákban nincs várólista, a
jelentkező igényeket ki tudják elégíteni.

5.3 Gsaládtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

5.3. számú táblázat.3. szamu táblázat - és qvermekqondozás területe

védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek
száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008 3 264 88
2009 3 248 83
2o1o 3 241 80
2o11 3 218 73
2012 3 207 69

Forrás: TelR és helyi adatgyűjtés

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálőzat szakmai munkájában
jelenik meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyára 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.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Jellemzően az erőszakjó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális
szolgáltatások, a védőnői hálőzat útján sajnos kevesen merik felfedni a családban előforduló
erőszakot, gyakran a megfélemlítés és a következményektől való félelem miatt.
A bántalmazott családtag szilárd elhatározása kell ahhoz, hogy a rendőrségi feljelentést
megtegye a családon belüli erőszakről, ebben kell őt támogatni és megerősíteni, mert
Önmaga egyedül nem tud kilépni az áldozati szerepből. Ez a településen is jelen lévő
probléma, szinte minden évben napvilágra kerül egy-két eset.
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (p|. anyaotthon, családok
átmeneti otthona)

Krízishelyzet esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat azonnali elhelyezésben
segítséget tud nyújtani. Városunkban előfordult már, hogy szükség volt azonnali
elhelyezésre családi krízis esetén. Egy anyát a gyermekével kellett elhelyezni azonnal, titkos
helyre.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Pusztaszabolcson a 9 tagú képviselő-testületben 2 nő van, egyikük az alpolgármesteri
tisztséget is betölti" A városban nincs olyan szervezet, amely kimondottan a nők
érdekvédelmére alakult volna, de az intézmények vezetésében és a civilszervezetekben
nagy számban tevékenykednek nők.

5.7. A nóket helyi szinten fokozottan érintő társadalm| problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések

A kisgyermeket nevelő, a sok gyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, és a 45
év feletti nők különösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon.
A településen működik a Napraforgó Klub, a Magyar Rákellenes Liga helyi alapszervezete.
MŰködése elsősorban a daganatos betegségek megelőzése, valamint az egészségnevelés
terÜletén jelentős. Tevékenysége segítséget nyújt a betegséggel érintetteknek és
családjuknak, de a nyílt rendezvények alkalmával az egészségügyi vonatkozású ügyekben
érdekképviseletet is ellát, több-kevesebb sikerrel. A klub tagjai közreműködnek a
szűrővizsgálatok előkészítésében, szervezésében. Előmozdították az önkormányzati
képviselő testület döntését, a HPV oltás városi szintű ingyenessé tételéről, a 12 éves lányok
körében. Közvetítették a hivatalos döntéshozók felé a kérést, hogy legyen lehetőség helyben
végzett mammográfiai szűrésre, a mobil szűrőkamion időszakos idetelepítésével, amire 2
évente kerül sor.

5.8 Következtetések: problémák
meghatározása

beazonosítása, fejlesztési lehetőségek

6. Az idősek ősége

6.1 Az idóskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)

6.1.1. számú táblázat _ ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű

ellátásban részesülő férfiak
száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők

száma

osszes
nyugdíjas

2008 711 955 1666
2009 706 934 1640
2010 713 926 1639
2011 695 957 1652
2o12 N.A. N.A. N.A.

Forrás: TelR, KSH Tstar

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek
A tartós munkanélküliség a nők körében
maqaS

Közfoglalkoztatásba való bevonás növelése

Az egészségügyi prevenciós
szolgáltatásokat, szűrővizsgálatokat kevesen
veszik iqénvbe

Szűrővizsgá latok szervezése,
a prevenció fontosságának propagálása
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A demográfiai adatok alapján megállapítható, hogy növekszik az állag életkor (öregedési

index alapján), A nők továou éln!k, fiáüiánn"ét"txo1.t élnek meg, Idős korban nő az

egyedül élő nők aránya, Az.idős.r.orn"nT"rr""ő megbetegedések-(daganatok, keringési

megbetegedések, iitirilti próoternar;.r;Jtt ó.,,"hés lrobtömák is jelen vannak, Az idős

ember egyedül marad, önellátási ké#;;öJ neszut<tit,,:l:*^"rbernél okoz pszichés

*"ÓÚ"t"ÖÓdéseket, kúlbnösen gyatoria depresszió és a demencia,

6.2 ldősek munkaerő-piaci helyzete

pE idősek, nyugdíjasok foglalko ztatására kevés az esély a munkaerőpiacon, Az

önkormány zat a tevékeny időskor.. erj"*ánán az életminőségének javításara törekszik és

ösztönzi a generációk együttmuxooeséi"-Ái önkormányzat ietreno2ta a Családsegítő és

Gyermekjóléti intj)menví, am9ry9en" u- gón9 ozás', többek között a generációk

együttműködésére irányui mint példáut'az a toórvés is, hogy a helyi középiskola érettségiző

diákjai az inlézmélrynél, az idősgond;;á. 1"rúletén teljóáítsék majd kötelező önkéntes

munkájukat.

6.3Aközszolgáltatásokhoz,közösségiközlekedéshez,információhozésaközösségi
élet gyakoilásához való hozzáférés

6.3.1. számú táblázat _ a 64 évnél idősebb népesség és nappati ellátásban részesülő

irtőskorú, ak száma _lóidőskorúaknappali ellátásban
száma

Fő
52
20
n
20
NA

o/o

2
2
2
2

NA

el év feletti lakosság
száma

fő

2008 912
2009 924
201a 935

2011 920
2012 N.A.

rorrás: TelR, KSH Tstar

PE egészségÜgyi és a szociális alapszolgá|t"t1:ok,'? város minden lakója részére

biztosítottak. pc. ldősek klubja kimbndotta n az idősek részére szerveződött' Fa'

önkormányzat eleget tesz minde"_ köüÉrj_ieladatának az egészségügyi és szociális

ellátások területén. A Művelődési názban a tormuuelődés-szervJző kulturális programokat

szeNezaz érdeklődők számára. n MűJárooeri narban található könyvtár szolgáltatásait is

igénybe vehetik az idős emberek is,

ó mit lőhlőzat _ lrtőskorúak

@anrészesülők3z+
Fn

6
6
4

N.A.

2008
2009
2010
2o11
2012

ffirrás,: TelR önkormányzat adatai

részesülők száma

Az időskorúak járadékában részesülők száma csökkenő tendenciát mutat, Azok a személyek

részesülnek járadékban, akiknek n"* uoii,ánnyi munt<aviszonya, hogy nyugdüjogosultságot

szerezzenek.



6,4 Az időseket, az életkorral iárő sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen

A településen a nyugdüasok részére működik a Harmónia Nyugdíjas Klub. Városi szinten
évente megünneplik az ldősek Világnapját. Pe.ldőskorúak Klubjában a gondozottak körében
is megünneplésre kerül az ldősek Világnapja és a karácsony.

6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejIesztési lehetőségek
meghatározása.

7" A é!ők

A 2001 évi népszámlálás adatai szerint 577.000 fogyatékkal élő ember él Magyarországon,
ez a népesség 5,7o/o-a, A fogyatékosság típusonkénti megoszlása: mozgáskorlátozott
43,60/o,|átássérült 14,4o/o, értelmi fogyatékos g,9o/o, hallássérült 10,5o/o, egyéb pontosan meg
nem határozott fogyatékosság ban szenvedők 21,60/o,

7.í A telepütésen fogyatékossággal étő személyek főbb jettemzői, sajátos problémái

A településen fogyatékossággal élők számáról nem rendelkezünk statisztikai adatokkal, így
nem lehet elemezni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, szociális, foglalkoztatási
helyzetét. A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot
alkotják. A településen is élnek mozgáskorlátozottak, látássérültek, hallássérültek, értelmi
fogyatékosok, autisták, de nem jellemző a fogyatékos személyek és családjuk
elszigeteltsé9e.

7.2Fogyatékkal élő személyek pénzbell és természetbeni ellátása, kedvezményei

7.1.2. számú táblázat - MegváItozott munkaképességű és egészségkárosodott szeméIyek
szociális ellátásaiban részesülők száma

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Gyakran válnak áldozattá T ájékoztatás és megelőzés
Magas az egyedül élők aránya Szociális, közművelődési programok

biztosítása
Onellátás hiánya különösen a téli időszakban Rendszeres személyes kapcsolattartás az

idősekkel

megváltozott m unkaképesség ű
személyek e! látásai ban részesülők

száma

egészség károsodott személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma

2008 58 203
2009 56 188
2o10 55 174
2o11 N.A. 217
2o12 N.A. N.A.
Forrás: TelR, KSH Tstar
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A megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek között nagy

valószínűséggel vannak fogyatékos ,."rnerÁ is. Ezikrőt kÜlÖn adattal nem rendelkezÜnk.

7.1.2. táblázat _ Nappali etlátásban részesütő fogyatékos személyek száma
pusztaszabolcson 1lípóuú 

"rrátás 
szolgáltatást fölyatékos személy nem vesz igénybe,

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedés.he1, információhoz és a közösségi
- 

élet gyaro-dásáh oz való'ho zzáfér{s lehetőségei, akadálymentesítés

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítését pályázati lehetőségek

kihasználásával igver<ézír. az ontoiirZnyzát fo-kozatosan végrehajtani, Az Emberi

Erőforrások rvrinisztdriumá megbízásábtő;,2ő13. májusban a Studio IN-EX Kft, szakemberei

elvégezték az onxoi,1ánvrái intezmánveK arádátymentesítési szempontok szerinti

felmérését.
Az új beruházások, felújítások a hatályos jogszabályoknak megfelelően, akadálymentesített

környezet biztosításáu"i történnek. A teúe-zes soián ma már kÖtelezően, jogszabálYban

előírt felad al az akadálymentesítettség biztosítása, amelynek ellenőrzés.e az építésügyi

hatóság feladata. Alapelv, hogy a terep"tireitejresáési tervekben és más településfejlesztési

dokumentációkban általános elvárásként jelenjen meg az egyenlő. esélyű hozzáíé.rés

szempontrendszere. A városban a eólgarmesteri Hivatal épÜlete (mozgásukban

korlátozottax tetintetéoen;, valamint a könyvtár és Művelődési ház (mozgásukban

korlátozottak és hallássérültek tekintetében) részlegesen akadálymentesítelt. Az egyik (ll,-lll,

felnőtt háziorvosi 
- 
1óÉetl orvosi rendető siintén részlegesen akadálYmentesített

(mozgáskorlátozottaknak). Á többi közinúrreny akadálymentesítése, forrás hiányában, még

nem valósult meg,

7.4 következtetések: prob!émák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek

meghatározása

Városunkban a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatn"| |. lakosság, igénYeinek

megfelelően vesz résá a civil szervezetek prógrárjaibán. Jelentős civil szervezetek a

városban: Alba Caritas Hungaricá puiztászaóolcsi csoportja, Pusztaszabolcsi

Hagyomán yőrző és Hagyományteremto Aápítvány, .Eónlét Sportegyesület, Harmónia

Nyugdíjas Egyesület, Kotta Egyesü]et, iusztaszaootósi Kutyabarát Klub, Magyar Rákellenes

Liga pusztaszauotcsi §r"r"á", önkénies Tűzoltó EgYesÜlet, Pusztaszabolcsi SPort Club'

Pusztaszabolcsi Polgárőrség, pusztasiaootcsi szaoaóioOsport E_gyesület.lj9zta utak, Elő

ijináo-öa|vl'Or"g Diákok Baláti Egyesülete, pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális

Alápítvány, Puszta Lovas Egyesület,

A f.gy"tékk"l éIők helyzete, esélyegyenlősége vlzsgálata során településünkön

fej lesztési lehetőségekbeazonosított problémák
RraOatymentesítés megvalósításaXOzeptrtetek akadálymentesítése nem

minden esetben ffi fórumra meghívni a
Fogyatékos személyek információhiánya

Hetyi munt<áItatók tájékoztatásaÁ munkátatő( információhiánya a fogyatékos
személyek foglalkoztatásának

szervezetek és for-profit

szereólők társadalmi felelősségvál lalása
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Az önkormányzat költségvetéséből, önként vállalt feladatként, pályázati formában, anyagi
támogatásban részesíti a helyi civil szervezeteket, akik aktívan részt vesznek az
ön kormányzati rendezvényeken.
Ezen kívül az önkormányzat a pusáaszabolcsi Római katolikus egyházközséggel kötött
külön megállapodás szerint támogatást nyújt a Boldogasszony Közösségi Ház
fenntartásához. A közösségi ház közösségi- és a civil szervezetek rendezvényeinek biztosít
helyszínt.

9.A I n

A helyzetelemzés előkészítésében, az adatszolgáltatásban részt vettek a nevelési, oktatási,
szociális, egészségügyi, gyermekjóléti szakemberek. A program az önkormányzat honlapján,
(www.pusztaszabolcs.hu) közzétételre kerül. A tervezetet az önkormányzat HEP Fórumán
széleskörű társadalm i egyeztetésre bocsátja.
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fetü lvizsgált lntézk.o@

1. A HEP !T részletei

Az intézkedési terv olYan beavatkozásokat fogalmaz meg, ametyek a helyzetértékelésben felvetettproblémákra nyújtanak megoldást.

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

fejlesztési lehetőségek meghatározésa

Romák és/vagy
mély-
szegénységben
élők

Szegénység és tartós munkanélküliség Közfoglalkoztatás tovább folytatása, szociális

Napi megélhetési gondokkal küzd a
család.

A karitatív szervezetek a Szociális tntézmény
összefogásával élelmiszer és ruhanemű

tatásának szervezése
Nem jutnak napi meleg ételhez szociális étkeztetés további biztosítása és a

Szegénység miatt nem tudják fizetni a önkormányzattret|@
lakástámogatás, karitatív szervezetek eseti

Gyógyszereket és a szemüvegeket nem Települési gyógyszertámogatás biztosítása és
karitatív szervezetek

A lakossági adósságállomány Az adósságkezeléssel kapcsolatos szolgáltatái
és támosatás további folvtatása

Téli időszakban fűtetlen lakásban élrrek Télen, éjszakai melegedő biztosítása

Gyermekek

3 éven aluligyermekek nappali
ellátása nem minden családban
megfelelő

Bölcsődei csoport kialakítása a Városi
Óvodában

talános iskolában magas a HH ltalános iskola Pedagógiai Programja

HH gyerekek felsőfokú
ta n u lmánya inak finansz írozása
nehézséget jelent a családoknak

Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjprogram ba n va ló tová bbi
részvétel

Nyáriszünidőben nem megoldott a A nyári gyermekétkeztetés pályázatán való
részvétel, a játszótéren uzsonna biztosítása

Nyári szünidőben nincsenek
közösségi programok

Játszótéren progra mok szervezése,
Művelődési házban nyári szabadidős
programok szervezése,

Játszóteret az idősebb kamaszok
nem rendeltetésszerűen haszná

Játszótéri felügyelet megszervezése,
isági és közösségi tér kialakítása

A szegény családok gyermekeinek
nincs lehetőségük nyaralni,
táborozni

Nyári tábor a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal (Erzsébet tábor)
Nyári (napközis) tábor a ,,Sebes Folyó''
Alapítvány és a Református Egyház
szervezésében

Cukorbeteg, lisztérzékeny, stb Speciális (diétás) étkeztetés biztosítása
igény szerint a gyermek i
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Nem minden családban van
lehetőség ünneplésre

Mikulás és karácsonyi ünnep

Nők

Tartós munkanélküliség nők körében
magas

Közfoglalkoztatásba való bevonás növelése

Gyermekek napközbeni ellátása nem
biztosított a kisgyermekes anyák
részére

Bölcsődei csoport létrehozása

Az egészségügyi prevenciós
szolgá ltatásokat, szűrővizsgálatokat
kevesen veszik igénvbe

Szűrővizsgálatok tová bbi szervezése, a
prevenció fontosságá nak propagá lása

Krízis helyzetben lévő várandós nők
gyermekvárása nem meefelelő

Kelengye juttatása, szociá lis támogatások
biztosítása

ldősek

Gyakran válnak áldozattá Tájékoztatás és megelőzés
Krízis helyzetbe került, egyedül élő
magányos személyek száma nő

Házi segítségnyújtó szolgáltatás
biztosítása, civil szervezetek bevonása
látogatásokba

ldős, magányos személyeknek nincs
lehetősége közösséei esvüttlétre

ldős személyek részére közösségi program
szervezése

Cukorbetegek étkezése nem
megoldott

lgény szerint speciális (diétás) étkezés
biztosítása igény szerint

Önellátás hiánya, különösen a téli
időszakban

Rendszeres, személyes kapcsolattartás az
idősekkel házi segítséenvúitás

Fogyatékkal
élők

külön vonulnak, elzárkóznak,
nehezen közlekednek

Az érintett személyek felkutatása
személyes szférájuk megsértése nélkül,
igény szerint segítség biztosítása ügyeik
intézésében

Középületek fizikai
a kadá lymentesítése nem fejeződött
be

Fizika i akadálymentesítés megvalósítása
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Következtetésben megie!ölt
beavatkozási terület, mint

intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
- kiemelve a felelőst

Romák és/vagy
mély-
szegénységben
élők

Szociális támogatások fenntartása Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

Szociális lntézmény és a karitatív
szervezetek együttm űködése,

Szociális és Gyermekjóléti lntézmény
Alba Carltas Hungarica Helyi Csoportja
,,Sebes Folyó" Alapítvány

Meleg étel biztosítása

PusztaszaboIcs Város Önkormányzata
Szociális és Gyermekjóléti |ntézmény
(Magyar Mentőszolgálat Atapítvány
Népkonyha együttműködésévet

Lakhatáshoz kapcsolódó eset|
támogatás további biztosítása

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Alba Caritas Hungarica Helyi Csoportja
,,Sebes Folyő" Alapítvánv

Gyógyszerek és szemüvegek
kiváltásához segítség nyújtása

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Alba Caritas Hungarica Helyi Csoportja
,,Sebes Folyő" Alapítvány

Adósságkezelési szolgáltatás és
adósságcsökkentési támogatás

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
SzociáIis és Gyermekjóléti tntézmény

Téli melegedő biztosítása, szü kség
esetén tea és zsíros kenyér juttatása

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Szociális és Gyermekjóléti lntézmény
Alba Caritas Hungarica Hetyi Csoportja
,,Sebes Folyó" A|apítvány
Harmónia Nyugdíias Egvesü let

Gyermekek

Bölcsődei csoport kialakítása Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
pusztaszabolcs városi óvoda és Bölcsőde

Általános iskola Pedagógiai Programja József Attila Áhalános lskola

HH gyerekek tanulmányainak
támogatása a felsőoktatásban Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

Gyermekek nyári étkeztetése Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Szociális és Gyermekjóléti lntézmény

Szegény családok gyermekei nyári
szünidejének hasznos eltöltése,
napközis könyves tábor szervezése,
szabadidős programok a Művelódési
Házban, játszótéren programok
biztosítása

Könyvtáros
közművelődés-szervező
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

Játszótér környékén rendfenntartás,
felügyelet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Po!gárőrség

Szegény családok gyermekeinek nyári
táborozás szervezése

Szociális és Gyermekjóléti lntézmény
,,Sebes Folyó" Alapítvány
Református Egyház

Diétás étkezés lehetőségének
biztosítása Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

36ll



Gyermeknapi, mikulás és karácsonyi
ünnepségek szervezése

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
József Attila Álta|ános tskola
pusztaszabolcsi városi óvoda és Bötcsőde
közművelődés-szervező, Vöröskereszt
Baptista Gyülekezet, Református Esyház

Nők

Nők közfoglalkoztatásba bevonása
továbbra is

Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltség
,,Sebes F olyő" Alapítvány
Polgármesteri Hivatal

Gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítása, bölcsődei csoport
létrehozása a városi óvodában

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
pusztaszabolcsi városi óvoda és Bölcsőde

Egészségügyi tájékoztatás és
szűr ővizsgálatok szervezése

Magyar Rákellenes Liga helyi csoportja
(Napraforgó Klub)

Krízis helyzetben levő várandós anyák
természetbeni és pénzbeli támogatása
(születési és eevéb támosatás)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
,,Sebes Folyó" Alapítvány

ldősek

Áldozattá válás megelőzése
P olgár őr ség, Rendőrség
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
SzociáIis és Gvermekióléti lntézménv

ldős, magányos személyek látogatása
Szociális és Gyermekjóléti lntézmény
Kato!ikus Egyház, Református Eeyház
Harmónla Nyugdíjas Egvesütet

ldős személyek részére programok,
teadélutánok szervezése, idősek
napjának megünneplése

Katolikus Egyház
közm űve!őd és-szervező
Harmónia Nyugdíjas Egyesütet
Szociális és Gyermekjóléti lntézménv

Speciális (diétás) étkezés
lehetőségének biztosítása

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Szociális és Gyermekióléti tntézmény

Szociális, közmúvelődési programok
biztosítása

közm űvelődés-szervező
KönyWáros
Szociális és Gyermekióléti !ntézménv

Fogyatékkal élők

Fogyatékkal élők bevonása közösségi
programokba

Szociális és Gyermekjóléti lntézmény
,,Sebes Folyó" Alapítvány
közművelődés-szervező

Középü|etek akadálymentesítése
pályázati lehetőség útján

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
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A megvalósítás előkészítése

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 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 Ésélyegyenlőségi
Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Az Önkormányzat 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 egyento
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerÚftek.

Az Önkormányzat elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program lntézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét-ieladatokról iátézményi szintű
akcióterveket és évente csele kvési ütemterveket készítsenek.

AE Önkormányzat a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
tÖrténő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fóruúot hoz
létre és működtet"

Az Önkormányzat a fentiekkel kívánja biztosítani, hogy az HEP lT-ben vállalt feladatok a
településen maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében
HEP Fórumot hozunk létre"

A HEP Fórum feladatai:
o a HEP lT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének

nYomon kÖvetése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselőtestületének
rendszeres tájékoztatása,

c 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 lT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások
évenkénti felülvizsgálata, a HEP lT aktualizálása,. az esetleges változások beépítése a HEP lT-be, a módosított HEP lT előkészítése
képviselő{estületi döntésre

o ?zesélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása

" a HEP lT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

A HEP Fórum működése:
A FÓrum legalább évente egy alkalommal, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
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Mon itoring és visszacsatolás

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

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi
partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk,
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokértaz alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáértaz önkormányzatrészéről a polgármester
felel.. M. 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 annák valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. igy
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 megismerjék és kövessék a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban állÓ,

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP lTt, magára nézve
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak,"arnelyre 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-et, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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Ervényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt - de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -
felÜlvizsgálat során kiderül, hogy a HEP lT-ben vállalt célokat nem sikerül tetjesíteni, a HEP
FÓrum 30 napon belüljelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciőjára,
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.
Az HEP lT{ mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
kÖvetkezik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

3. m és dátuma

l. A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségí Programjának szakmai és
társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP
lntézkedési Tervébe beépítettük.

ll. Ezt követően Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része azlntézkedési Terv) megvitatta és a 409/2013.
(V1.27 .) Kt. számú határozatával elfogadta.

Mellékletek:

. 1. sz. melléklet: Adatbázis adatok. 2" sz. melléklet: Összegző táblázat. 3. sz, melléklet: lntézkedésiteru. 4" sz. melléklet: HEP Fórumon részt vettek nyilatkozata

Pusztaszabolcs, 2013" június 27"

M,q$::L
Csányi Kálmán
polgármester
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Pusáaszabolcs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlöségi Programjának partnerei
ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen résá
kívánnak venni,

Pusáaszabo]cs, 2013. június 27.

Pusáaszabolcs, 2013. június 27,

aö?össéÓ.. , j,

Pusáaszabolcs, 2013. június 27. w KLL.\
partner aláír;;a- 

" 
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Pusáaszabolcs, 2013. június 27.

Pusáaszabolcs, 2013. június 27.

Pusáaszabolcs, 2013. június 27.

Pusáaszabo]cs, 2013. június 27.

Pusáaszabolcs, 2013_ június 27.

Pusáaszabolcs, 2013. június 27.
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Pusáaszabolcs, 2013. június 27,

Pusáaszabolcs, 201 3. június 27.

Pusztaszabolcs, 2013. június 27.

Pusáaszabolcs, 20í3. június 27-

Pusáaszabolcs, 2013. június 27.
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képvisel&testülete
2490 Pusztaszabolcs. Velencei út 2.
Tel./fax 25 /2T -a02; 25 1273-036; 25 l27 1-833
honlap : www.pusztaszabolcs.hu
e-mail: polghivatal@pusáa§zabolcs.hu

KIvoNAT

Pusáaszabolcs Vráros Önkormányzat Képviselő-testiilete
201 5.június Z4-énmegtartott nyílt tilésének jegyzőkönyvéből

Nanirend 3. oontia
Helyi Esólyeryenlősegi program felülvizsgátatának elfogadása

Előterjesáó: Csrányi Kálmán polgármester

276/2015. (VI. 24.I Kt szómú hatúrozat

Pusztaszabolcs Város Önkormrányzat Képviselő-testiilete az egyenlő bánásmódról és az
esélYegyenlőség előmozdiásárőlszőlő2003. évi CXXV. törvény 31. §-(4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a kétévente előírt áttekintésnek és felülvizsgálatnak elegót iett, a program hely-zetelemző

{sle|]etvUen haryja, a program haüáridőre megvalósult intézkedéieinek teljesíTését elfogadja és a
HelYi Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált Intézkedési Terwel kiegészítve elfogadja.

Felelős: Csányi Kálmrán polgrármester
Haüáridő: 2015. junius 27.

K. m. f.

dr. Nagy Eva s. k.
jegyző

A kivonat hi

Csányi Kálmán s. k.

ffi


