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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

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

A település bemutatása
Magyarország északnyugati részén, a 86-os főút mentén Mosonmagyaróvártól 14 km-re délnyugatra,
az osztrák-magyar határtól 5km-re található Jánossomorja. Vonattal elérhető a Hegyeshalom-CsornaSzombathely-vasútvonalon.
A település három egykor önálló községet foglal magába. Mosonszentpéter 1950-ben lett
Mosonszentjános része, majd az így kibővült Mosonszentjános és Pusztasomorja 1970-ben
egyesültek Jánossomorja néven. Mosonszentjános és Mosonszentpéter már az Árpád-kor óta
ismertek, okleveles említésük a települést elpusztító tatárjárás után kezdődött.
Puszta-Somorja a honfoglalás idejében keletkezett, besenyő eredetű község volt, amelyet később
magyarok laktak, akik főleg halászattal foglalkoztak. A község határát akkor még a Hanság foglalta el,
a nép egy kis kiemelkedő szigeten élt. Ősi neve Geztencze – Gesztencze - Geszternyice a Vízenálló
Geszternye formában ezt a földrajzi körülményt idézi. A település a törökvilágban egészen
megsemmisült. Új urai – az Esterházyak, Nádasdyak, Lippayak, Mednyánszkyak a Pozsony megyei
csallóközi Várossomorjáról (Nagysomorja) telepítettek ide lakosokat. Az áttelepítés (1686) után lett a
helység neve Puszta-Somorja, amely előbb csak a szóhasználatban, majd az írásmódban is hamarosan
egybeolvadt.
Az adott földrajzi településviszonyok eleve kijelölték máig térségi szerepkörét. A későbbi szentpéteri
határrészen már az ókori rómaiak nagy kiterjedésű villagazdaságot létesítettek. Ezek terményeivel
látták el a Bécsi-medencében állomásozó limes-védő segédcsapatokat.. Ez a fő kereskedelmi
irányultság, 1920-ig, de gyakorlatilag 1944-ig, tehát mintegy 1600-1700 éven keresztül érvényben
volt.
1926 tavaszától üzemelt a villanyvilágítás, valamint a térségben az elsők között telefonkapcsolat. A
helyiek sok nehézség közepette is viruló gazdálkodása egyedi építészetet alakított ki. Különösen
Szent-János és Szent-Péter községek főutcáira volt jellemző a heidebauer németség meghonosított
házépítési forma. A szorosan egymás mellé épített, gyakran terménytároló, padlással megemelt,
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díszes homlokzatú, kettő- és négyablakos heidebauer házak az egész utcasornak urbánus jelleget
adnak.
A két németajkú település – Mosonszentjános és Mosonszentpéter – iskoláiban a XIX-XX. század
fordulóján szelíd, de céltudatos magyarosítás folyt. A II. világháború alatt tényleges, avagy csak
papíron rögzített volksbundista tevékenységet a háború utáni kitelepítéssel szenvedte meg a helyi
németség. Az 1946-1947-es ki- és betelepítések hatására az addig évszázadokon át heterogén
népességszerkezet nagymértékben megváltozott. A két német községből kitelepített több mint 4800
lakos helyére környékbeli, valamint észak-borsodi, mezőkövesdi és felvidéki és erdélyi családok
érkeztek.
A második világháború után statisztikák szerint Mosonszentjánosból 2861, Mosonszentpéterből
1978, Pusztasomorjából egy németet telepítettek ki. A magyarországi németek kitelepítésének
legszörnyűbb momentuma volt ez, gyakorlatilag szinte teljes lakosságcserét jelentett.
Jánossomorja 2004-ben városi címet kapott. Közigazgatási terület 148,8 km2, melyből 37,5 km2
belterület, 114, 48 km2 külterület.
Településünk lakosságának alakulása az alábbiak szerint alakult az elmúlt 5 évben:
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A fenti ábrából látszik a település lakosságszámának növekedése. Ez a növekedés azonban nem a
születések számának rohamos emelkedése miatt következett be, hanem a belföldi vándorlás
emelkedése miatt. Az utóbbi két évben ugrásszerűen megnőtt a településre beköltözők száma.
Vannak olyanok, akik családjukkal együtt itt kívánnak letelepedni, vannak olyanok, akik az ausztriai
idénymunka miatt érkeznek a városba tavasszal, majd ősszel távoznak. A probléma leginkább abból
adódik, hogy azok a családok, akik az ország egy másik részéből érkeznek, sokszor más normák szerint
éltek, és ezt az életformát a város lakói nem mindig tudják elfogadni.
Az öregedési index bár nem nagyléptékű, de egyértelmű emelkedést, a természetes szaporodás
pedig csökkenést mutat. Ezek a mutatók igazodnak az országos átlaghoz.

Értékeink, küldetésünk
Önkormányzatunk a múlt történelmi és természeti értékeinek megőrizésére nagy hangsúlyt fektet,
ugyanakkor a változások előidézőiként az utókor számára maradandót alkotni és hátrahagyni szintén
lényeges küldetés. Megfelelni a helyi lakosok igényeinek, világunk változásainak ugyancsak fontos . A
település életét felelősen irányítani, gazdasági, társadalmi és környezeti adottságait minél teljesebb
mértékben kihasználva fejlődését elősegíteni és a különböző forrásokat felkutatva cselekedni. A
település gazdasági növekedését felgyorsítani, a lakosság életkörülményeit javítani, úgy, hogy közben
megőrizzük a helyi hagyományokat, szokásokat és értékeket, valamint figyelembe vesszük az
esélyegyenlőségi szempontokat, amelyek áthatják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a
település életének alakítása során.

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

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát,
valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP
IT tartalmazza.
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A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

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

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A program elkészítésénél figyelembe vettük azon alábbi helyi rendeleteket, amelyek a település
szociálisan hátrányos helyzetű lakossága problémáinak enyhítésére szolgálnak:
- 12/1998. (XI. 26.) A fiatalok lakóháza működéséről
- 5/2000. (IV. 27.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjának megállapításáról
- 8/2002. (VIII. 29.) Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról
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16/2006. (VIII. 31.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről
6/2007. (III. 1.) Az egyes gyermekvédelmi ellátásokról
2/2008. (II. 28.) A felnőtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi
szabályairól
3/2008. (II. 28.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az
igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról
1/2013. (II. 28.) Jánossomorja Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Az önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok számára kötelező jelleggel írta/írja elő a
gazdasági program elkészítését és elfogadását. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi
szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőséggel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program célja a lakosság életminőségének javításához szükséges önkormányzati háttér
biztosítása, melyet az önkormányzat a saját és a külső eszközök felhasználásának optimalizálásával
végez. Települési szinten ez egy olyan komplex program, amely a természeti környezet fejlesztésével
összhangban tervezi el a különböző beavatkozási területek jövő orientált alakítását az önkormányzat
aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával.
Támaszkodtunk a település környezetvédelmi programjára, elfogadott költségvetésére,
településrendezési tervére, valamint településfejlesztési koncepciójára is.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Jánossomorja a 2004. július 1-jétől működő Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás (2013.
július 1-jétől Mosonmagyaróvári Térségi Társulás) tagja, legfőbb szerve a Tanács, ahol a települések
polgármesterei képviselik közösségüket. A társulási törvény módosításának következtében jelenleg a
társulási megállapodások aktualizálása van folyamatban.
A köznevelési feladatokat 3 település (Jánossomorja, Újrónafő, Várbalog) intézményfenntartó
társulásban
látja
el,
melynek
székhelye
Jánossomorja.
A szociális és gyermekjóléti ellátásokat az Önkormányzat 2010. január 1-jétől a Mosonmagyaróvári
Ttérségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen, valamint a
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központon keresztül látja el.
Jelenleg a következő szolgáltatások elérhetőek, illetve biztosítottak a település lakói számára:
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Idősek nappali ellátása
- Fogyatékkal élők nappali ellátása
- Hajléktalanok nappali ellátása
- Hajléktalanok átmeneti ellátása: Hajléktalanok Átmeneti Szállása
- családsegítés
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- gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek átmeneti elhelyezése - Gyermekek Átmeneti Otthona
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját adó statisztikai adatok legnagyobb részét az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisból gyűjtöttük össze. Jelentős segítséget
nyújtottak továbbá a releváns adatok összegyűjtéséhez az alábbi partnerek:
- Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
- Jánossomorjai Aranykapu Óvoda
- Kék Bagoly Bölcsőde
- Körzeti Általános Iskola
- Idősek Klubja
- Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár.
Azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs vagy nem lehet, elsősorban a 2011. évi
népszámlálás adataiból indultunk ki. A fogyatékkal élők számára és helyzetére vonatkozóan ill. a
mélyszegénységben élők számával kapcsolatosan releváns adatokat gyűjtéssel, helyi ismeretség
alapján sikerült beszereznünk, mivel az önkormányzatunk erre vonatkozóan adattal nem rendelkezik.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység egy viszonylag új, azonban manapság egyre gyakrabban emlegetett fogalom. Ezen
elsősorban azt a jelenséget értik a szakemberek, amikor valaki tartósan a létminimum szintje alatt él,
és szinte esélye sincs arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjen. A mélyszegénység igen
összetett jelenség, amelynek oka többek között a társadalmi és gazdasági hátrányokban, az iskolai
végzettség és a foglalkoztatottságbeli hiányokban mutatkozik meg, és ezáltal súlyos megélhetési
zavarokhoz vezet. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási és táplálkozási
körülményekben, valamint az érintett személyek egészségi állapotában jelentkezik.
A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg Magyarországon
hivatalosan az a lakos tekintendő romának, aki magát romának vallja, tekintettel arra, hogy az
adatvédelmi törvény értelmében a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó személyes adat
különleges személyes adatnak minősül, amelyet – a törvényben meghatározott eseteket kivéve - az
érintett írásos beleegyezése nélkül nem lehet nyilvántartani.
Településünkön a 2011. évi népszámlálás során 12 fő vallotta magát romának, így a település roma
lakosainak aránya elenyésző. Tekintettel arra, hogy a népszámlálás adatainak felvétele ősszel történt,
azon a személyek nagyobb hányada, akik az idénymunka lehetősége miatt érkeztek a településre,
már nem tartózkodtak a városban. Valószínűleg ez a szám magasabb lenne, ha tavasszal ill. nyáron
történne a felmérés.
A városban 1 fő településszintű lakóhellyel rendelkező személy él, de ő sem közterületen lakik, csak
nincsen bejelentett lakcíme. A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében biztosítja a város
hajléktalanellátást.
3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet
Jánossomorja a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból nagyon jó helyzetben van. A
határ közelsége ill. a településre épült nagyvállalatok munkalehetőséget biztosítanak nemcsak a
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helybélieknek, hanem a környező településen élőknek is. Az építőipari és az élelmiszeripari
vállalkozások emellett a település adóerőképességét is nagymértékben javítják.
Fentiekre tekintettel a mélyszegénység (amit nagyon sokan és nagyon gyakran a romákkal
azonosítanak) nem igazán jellemző a településre. Az elmúlt két évben azonban a migráció hatására a
településnek a mélyszegénységgel, mint új problémával kellett szembenéznie.
Jánossomorja városra vonatkozóan nem készült felmérés a mélyszegénységben élők számáról, ezért
azt az aktív korúak ellátásában részesülők számából, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számából tudtuk kikövetkeztetni.
Az aktív korúak ellátásában 2012. december 31. napján 39 fő részesült, a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma 2012. október 1. napján 19 fő volt.

A fenti számokból kiindulva a mélyszegénységben élők aránya településünkön elenyésző. A migráció
miatt azonban a jövőben várhatóan emelkedni fog a mélyszegénységben élők aránya.
3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
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A táblázatból látszik, hogy a munkanélküliek aránya a 2011-es évhez viszonyítva nőtt, azonban nem
éri el a 2009-es év adatait. A férfiak aránya magasabb számot mutat, a tartósan munkanélküliek
között azonban a nők száma lényegesen meghaladja a férfiakét.
A tartós munkanélküliek jelentős részénél önértékelési problémák lépnek fel, amelynek
következtében sokkal könnyebben izolálódnak, ezáltal sokuknál különböző egészségügyi és pszichés
problémák lépnek fel, amely sok esetben magával hozza a családi feszültségeket és konfliktusokat.

A pályakezdő álláskeresők száma az előző két év adataihoz képest emelkedést mutat, azonban
arányuk 6-7% között mozog, ami kedvezőnek mondható. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését
nemcsak a munkalehetőségek száma, hanem a nem megfelelő szakmaválasztás valamint a szakmai
tapasztalat hiánya is befolyásolja, ezt azonban csak a település önállóan megoldani nem képes.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

év

Alacsonyan iskolázott népesség
15-X éves legalább
15 éves és idősebb
általános iskolai végzettséggel nem
általános iskolát
lakosság száma összesen
rendelkezők 15-x évesek száma
végzettek száma
összesen

nő

férfi

fő
fő
fő
2001
4893
2479 2414
2011
5048
2548 2500
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

összesen
fő
4341
4847

nő

férfi

Összesen

nő

férfi

fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2127 2214 552 11,3% 352 14,2% 200 8,3%
2427 2420 201 4,0% 121 4,7% 80 3,2%
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Mindenekelőtt arra érdemes rámutatnunk, hogy a lakosság elöregedésével párhuzamosan csökken a
8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya. A lakosság iskolai végzettségének
növekedése nagyobbrészt arra vezethető vissza, hogy a belépő fiatal lakosság képzettebb, mint a
kilépő idősebb lakosság, másrészt a mutató emelkedésében valószínűleg gazdasági okok is
közrejátszanak, hiszen a munkaerőpiacon nagy valószínűséggel könnyebben talál munkát a képzett
munkaerő.
c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott
sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra, egyúttal a magas
munkanélküliséget igyekszik enyhíteni a foglalkoztatás ezen formájával.
Önkormányzatunk által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható munkaerőpiaci célcsoport a
munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők). A rövid időtartamú
foglalkoztatás legfeljebb 4 hónap időtartamú, napi 4 órás munkaidő keretében, a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamú, napi 6-8 órás munkaidő keretében
történő foglalkoztatást jelent.

A közfoglalkoztatásban részt vevők száma a település aktív korú népességéhez viszonyítva elenyésző.
Többnyire szakképesítést nem igénylő, kisegítő vagy segédmunkás munkakörben foglalkoztatja az
önkormányzat elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket, akik egyben
tartós munkanélküliek is. A mélyszegénységben élők és a településen kis létszámban élő romák
közfoglalkozatásban történő foglalkoztatásukra adat nem áll rendelkezésre.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A város korábban már említett kedvező helyzete miatt az álláskeresők nagy eséllyel találnak munkát
helyben.
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e) a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Az ország több munkaügyi központjához hasonlóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja is biztosítja az „Első munkahely garancia” programot. Cél a 25 év alatti
pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci
helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges
munkatapasztalat megszerzését biztosítja. A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező
szakember utánpótlás biztosítását is azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a
nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és
szaktudás átadására is.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
A munkaerő-piaci integrációt térségünkben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ koordinálja. A munkanélküliek a Munkaügyi Központ által szervezett képzéseken
vehetnek részt. 2013. évre 16 féle képzési programot terveztek a megyében. A legtöbb képzés
valamilyen szakma elsajátítására – pincér, logisztikus, villanyszerelő, CNC forgácsoló, gépkocsivezető
stb. – irányul. Ugyanakkor a képzések között találunk nyelvi képzéseket is.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Fenti célcsoportot az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben nem foglakoztatja.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Önkormányzatunknak a foglalkoztatás területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetésről nincs
tudomása. Azonban a hátrányos megkülönböztetést bizonyítani nagyon nehéz, mivel a roma lakosság
jelentős része alulképzett, és így sokszor az alacsony képzettség, és nem az etnikai hovatartozás az
indok az elutasításnál.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és
természetbeni ellátási formák adhatók:
-

Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.

-

Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás.

-

Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.
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Fenti ellátási formák célja, hogy a különböző problémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek,
családok vonatkozásában hozzájáruljon a helyzet megoldásához, az azt kiváltó okok felszámolásához.

A Munkaügyi Központtól pénzbeli ellátásra – álláskeresési segély, álláskeresési járadék – jogosultak
száma kismértékben csökkent. Az önkormányzattól aktív korúak ellátásában – rendszeres szociális
segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás – részesülők száma azonban nő. A segélyben
részesülők a tartós munkanélküliekhez tartoznak, mivel már több mint 365 napja együttműködnek a
Munkaügyi Központtal. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege a mindenkori öregségi
nyugdíjminimumhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28.500 forint volt, majd ez lecsökkent
22.500,- forintra.
A grafikonokból azonban látható, hogy egyik ellátási forma sem számottevő a település aktív
lakosságához viszonyítottan. Az álláskeresési segélyben és az álláskeresési járadékban részesülők
létszámát vizsgálva megállapítható, hogy az mindkét ellátási forma esetében csökkenő tendenciát
mutat, amely a két ellátási forma folyósításának egyre szigorúbb feltételire vezethető vissza.
A közgyógyellátottak számában csökkenés, az ápolási díjban részesülők számában azonban
emelkedés tapasztalható.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
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a) bérlakás-állomány
Lakásállomány

év

bérlak
ás
állomá
ny
(db)

összes
lakásállom
ány (db)

szociális
lakásállom
ány (db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

egyéb
lakáscél
ra
használ
t nem
lakáscél
ú
ingatla
nok
(db)
ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma

2008

2181

50

50

3

46

0

8

2009

2184

52

55

5

46

0

10

2010

2182

51

60

5

46

0

11

2011

2190

55

80

8

46

0

12

2012

2192

54

86

7

46

0

10

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok

A településen egy hajléktalan él. A városban konkrétan a szociális bérlakások számát tudjuk, 46. A
bérlakások számát az építésügyi és az adóügyi ügyintézők becslés alapján állapítottuk meg. A
migráció hatására a bérlakások száma emelkedést mutat.
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b) szociális lakhatás

Megállapítható, hogy az Önkormányzat szociális célú bérlakásai között nincsen olyan, amely
elégtelen körülményű lenne. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tömegesen bedőlt lakáshitelek
miatt valószínűleg egyre emelkedik a szociális bérlakások iránt az érdelkődés.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok:

Fenti adatok a családgondozó, a gyámügyi ügyintéző, és az építész adatai alapján megállapított
számok. Pontos adat nem áll rendelkezésre.
e) lakhatást segítő támogatások
A lakhatást segítő támogatási forma egyik legjelentősebb eleme a normatív lakásfenntartási
támogatás, amely településünkön 2011. évtől igényelhető támogatás. 2011-ben 47-en, 2012-ben 67en igényelték, mely jelentős emelkedést mutat.
f) eladósodottság
Településünkön is komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat
elveszítő vagy alacsony jövedelmű, több gyermekes családoknak.
Településünkön a múlt évben 26 család részére állítottunk ki védendő fogyasztói kérelemhez
kapcsolódó igazolást. Védendő fogyasztói kérelmet az nyújthat be a villamos energia szolgáltatónál,
illetve a gázszolgáltatónál, aki a jogszabályban meghatározott ellátásban részesül (pl. aktív korúak
ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) és tartozása van a szolgáltató felé. Ez alapján
részletfizetést vagy fizetési halasztást kaphat.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Nem áll rendelkezésünkre adat a külterületi lakások közműellátásáról.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
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Városunkban telep, szegregátum nem található.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A város egészségügyi alapellátását 2 felnőtt háziorvos (jelenleg helyettesítéssel 3 körzetben), 1
gyermek háziorvos és 1 fogorvos látja el. A háziorvosok vállalkozási formában működnek területi
ellátási kötelezettséggel. Az ügyeleti ellátás szintén vállalkozási formában megoldott. Az anya-,
gyermek-, csecsemővédelmi ellátásról a 2 fős védőnői szolgálat gondoskodik.
Bár labor nem működik a településen, helyben van lehetőség vérvételre, a mintákat pedig az
Önkormányzat juttatja el a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház laboratóriumába, ahol feldolgozzák
azokat, a betegek pedig az eredményeket szintén a településen kapják meg, elkerülve ezzel a
felesleges utazást. Az önkormányzat önként vállalt feladatként látja el a fizioterápia működtetését.
Az egészségügyi intézmény akadálymentes.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
A gyermekek részére a prevenciós és szűrőprogramokat a védőnői szolgálat szervezi. Felnőttek
részére évente több alkalommal szervez ingyenes szűrővizsgálatokat a „Patikanap” keretében a
gyógyszertár (vérnyomásmérés, vércukor-és koleszterinszint mérés).
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátás a nevelési intézmények keretén belül megoldott.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Jánossomorján az iskola épületében lévő Napközi Konyha látja el a közétkeztetési feladatokat. A
konyha az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlását figyelembevéve biztosítja az étkeztetést.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Az óvodába, iskolába járó gyerekek zömében az intézmények által szervezett sportrendezvényeken
sportolnak. Évek óta nagy sikerrel rendezik meg az oviolimpiát. Az Aranykapu Óvoda mindhárom
telephelyén van tornaszoba, és az udvar is (melyekben korszerű, EU konform játszóudvarok kerültek
kialakításra) alkalmas testmozgásra.
A Jánossomorjai Körzeti Általános Iskolában szintén minden feltétel adott a mozgáshoz. Az iskolával
szoros összeköttetésben álló sportcsarnok és uszoda az év minden napján a gyermekek egészségének
megőrzését szolgálja. Délután és hétvégén ezek a létesítmények a lakosság rendelkezésére állnak. A
sportcsarnok kihasználtsága 100%-os, nagyon nehezen lehet új időpontot kapni. Általában kisebb
csoportok bérelik ki 1-2 órára az épületet. A helyi Sportegyesület, melyet az önkormányzat anyagilag
is támogat, szintén nagyon aktív. Több szakosztály is működik az egyesületben, folyamatosan
igyekeznek újítani, a pályázati lehetőségeket kiaknázni.
A városi napok keretében minden évben megrendezésre kerül a „Fut a város” elnevezésű program.
Itt az óvodástól a nyugdíjas korúig mindenki megtalálja a számára megfelelő távot.
A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár szintén helyt ad sportprogramoknak. Itt főként jóga,
pilates torna, zumba, néptánc próbák vannak ill. az Alapfokú Művészeti Iskola tánctagozata tartja
óráit.
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Idősek nappali ellátása
- Fogyatékkal élők nappali ellátása
- Hajléktalanok nappali ellátása
- Hajléktalanok átmeneti ellátása: Hajléktalanok Átmeneti Szállása
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek átmeneti elhelyezése - Gyermekek Átmeneti Otthona
Fenti szolgáltatásokat önkormányzatunk társulás formájában biztosítja.
A bölcsődei ellátás bár nem kötelező feladat, a település lakói számára helyben elérhető.
A gyermekek napközbeni ellátását az óvodai és az általános iskolai napközi keretében megoldott.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárás nem indult.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A szociális és egészségügyi ellátórendszeren belül pozitív diszkrimináció nem érvényesül
településünkön.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Településünkön a közösségi élet nagy részének a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár biztosít
helyet. A civil szerveződések nagy szerepük van a különböző rendezvények szervezésében,
lebonyolításában. A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság rendezi a városi napok keretében
megrendezésre kerülő „Elszármazottak találkozóját”, a Tökfesztivált, a Karácsonyi forgatagot a város
közterületein. Az Örökség Kulturális Egyesület családi napot szervez, néptáncoktatást folytat.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településen etnikai konfliktusok nincsenek.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A civil szervezetek munkájukkal is enyhítik a hátrányos helyzetű családok mindennapjait.
A szolidaritás és felelősség mind a magánemberekben, mind a településen működő gazdasági
szervezetekben jelen van, amely jellemzően felajánlások formájában nyilvánul meg.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
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kapcsolatos

esélyegyenlőségi

A városban jelenleg működik roma nemzetiségi önkormányzat. Tevékenységükkel azonban inkább
szociális problémákat igyekeznek megoldani, hagyományőrzéssel nem foglalkoznak. Az
Önkormányzattal 2012. május 25-én írtak alá együttműködési megállapodást, mely főként a
működésükkel kapcsolatos teendőket szabályozza.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A hátrányos helyzet sok esetben több
generáción keresztül öröklődik
Alacsony iskolai végzettség

Felzárkóztatási és fejlesztési programok
felkutatása és működtetése
Képzések szervezése

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Az országos tendenciának megfelelően városunkban a lakosságon belül a gyermekek aránya
csökkenő tendenciát mutat. Míg 2001-ben a 0-14 éves korú gyermekek száma még 1062 fő volt,
2012-ben 882 fő.
A gyermekek arányának csökkenését mutatja az ún. öregedési index is, mely 2001-ben 60,5 %, 2008ban 85,1%, 2012-ben pedig már 94,4 % volt. Az élve születések száma folyamatos csökkenést mutat.
Az állandó népesség kor szerinti megoszlásának diagrammjából látszik, hogy a népesség 17-18%-át
teszi ki a 0-14 éves korosztály.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
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A gyermekvédelmi törvény értelmében veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által
tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A védelembe vétel a
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a
szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési
önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi.
Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év
alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008

5

0

105

2009

6

4

128

2010

8

2

125

2011

7

13

144

2012

14

6

137

A táblázatból látszik, hogy 2012-ben ugrásszerűen (kétszeresére) emelkedett a védelembe vett
gyermekek száma. Valószínű, hogy az iskolai igazolatlan mulasztások miatti kötelező hatósági
intézkedés áll ezen jelenség hátterében. A veszélyeztetett kiskorúak arányának enyhe csökkenése
tapasztalható a 2012. évben, azonban a 0-14 éves korosztály számához viszonyítva magas a 137 fő.
A köznevelési törvény értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt
megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek
törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló
esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen nyilatkozhat.
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25

6
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25

14%

6

3%

Összesen

177

25

6

177

25

14%

6

3%

KSH adatai szerint a 2012/2013-as nevelési évben az óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek
aránya országosan 31%, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 11%. Mind a hh, mind
a hhh gyermekek aránya kedvezőnek mondható az országos adatokhoz viszonyítva.

HHH
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z
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a
viszonyítva
száma
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3%
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11%
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5
1

Az országos adatok szerint a 2012/2013-as tanévben a hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók
átlaga 35%, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóké 13%.
Fentiek tükrében az helyi adatok kedvezőek.
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
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

98

4

0

0

139

2009

121

7

0

0

219

2010

125

4

0

0

297

2011

136

1

0

0

216

2012

152

3

0

0

218

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője a
törvényben meghatározott feltételek szerint (jövedelmi és vagyoni viszonyok) állapítja meg.
Megfigyelhető, hogy számuk településünkön évről évre emelkedik. A gazdasági válság, a
devizahitelek, a munkahely elvesztése mind-mind olyan tényező, ami egy család megélhetését
nehezíti, esetlegesen ellehetetleníti. Az ország keleti részéről érkező családok szinte kivétel nélkül
rendelkeznek ilyen ellátással, amely szintén magyarázza a növekvő számot.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások száma a gazdasági válság kirobbanását követően nőtt meg
ugrásszerűen, azonban a támogatások száma folyamatosan magas számot mutat. Megfigyelhető,
hogy sok olyan család kér támogatást iskolakezdés előtt, akik az év folyamán ha szűkösen is, de
megéltek, azonban szeptemberben gyakran 2-3, esetleg több gyermek felszerelését már nem tudja
megvásárolni.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

év

Ingyenes étkezésben
résztvevők száma
óvoda

Ingyenes étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8. évfolyam

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

2008

27

52

54

2009

28

57

62

2010

34

56

59

2011

36

63

56

2012

45

68

53

Az ingyenesen étkező aránya évről évre emelkedő tendenciát mutat. Az 50%-os kedvezményben
részesülők számában enyhe csökkenés mutatkozik. Ők vagy tartósan betegek, vagy fogyatékosok,
vagy a családjukban 3 vagy annál több gyermeket nevelnek.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

A 2012/2013-as tanévben csak az óvodába jár nem magyar állampolgárságú gyermek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincsen településünkön.
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
Védőnői álláshelyek száma

év

védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2008

2

118

2009

2

115

2010

2

106

2011

2

97

2012

2

92

Városunkban két fő látja el a védőnői feladatokat. Először tanácsadás keretében, majd a kismamák
otthonukban történő felkeresésével biztosítják a gyermekek megfelelő fejlődését. Amennyiben
veszélyeztetett gyermekről van szó a gyermekjóléti szolgálat munkatársának bevonásával történik a
gondozás.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Jánossomorján az alapellátást 1 házi gyermekorvos látja el, az önkormányzattal kötött szerződés
alapján. 1 betöltetlen praxis keletkezett.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves gyermekek speciális ellátási igényeit a település biztosítja. Az óvoda két fő
gyógypedagógust, egy fő logopédust és egy fő korai fejlesztő pedagógust alkalmaz.
d) gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti szolgálat:
A gyermekjóléti szolgálat működését elsősorban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. E jogszabályban foglaltak szerint a személyes
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gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi,
értelmi, erkölcsi fejlődéséhez, a jólétét biztosító családban történő nevelkedéséhez. A gyermekeknek
joguk van ahhoz, hogy ehhez segítséget kapjanak. Ezt követően személyes segítség a gyermekek
védelmének rendszerén keresztül, a gyermekjóléti szolgáltatások keretén belül biztosítható számára.
A fenti törvény továbbá kimondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat feladata: a családban nevelkedő
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, védelembe vétellel kapcsolatos
feladatok, javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, családjából kiemelt gyermek
saját családjába történő visszaillesztése, helyettes szülői hálózat működtetése. Gyermekvédelmi
feladatokat ellátását a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás társulási formában működik, melynek
tagja Jánossomorja is.
A szolgáltatás a településeken élő valamennyi gyermek számára elérhető. A szolgáltatás igénybe
vétele önkéntességen alapul, igénybe veheti szülő, vagy maga a gyermek. A család életébe történő
hatósági beavatkozás kizárólag csak akkor valósítható meg, ha a gyermek védelme az önkéntesség
során nem valósul meg. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
Gyermekek napközbeni ellátása:
A gyermekek napközbeni ellátása városunkban a bölcsődés, az óvodás és az iskolás korúak részére
egyaránt helyben biztosított. A településen 1 bölcsőde (39 férőhely), 1 óvoda 3 telephellyel és 1
iskola 1 tagiskolával működik.

e) gyermekvédelem
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében
 az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői -szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő
szolgálat, a családsegítő központ
 a köznevelési intézmények,
 a rendőrség,
 az ügyészség,
 a bíróság,
 a pártfogó felügyelői szolgálat,
 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok,
 a munkaügyi hatóság
A felsorolt intézmények és személyek a jelzőrendszer tagjai, kötelesek jelzéssel élni, ha a gyermek
veszélyeztetettségét észlelik.
Az észlelő-és jelzőrendszerrel jól működik településünkön, esetkonferenciát szükség szerint tartanak.
Évente egy alkalommal településtanácskozás keretében fejtik ki álláspontjukat, véleményüket,
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vitatják meg javaslataikat. Köznevelési intézménytől leggyakrabban a tankötelezettség teljesítésével
kapcsolatos problémák, ill. magatartási problémák miatt érkeznek/érkeztek jelzések.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A krízishelyzetben a gyermekek, vagy szüleik által igénybe vehető szolgáltatások a gyermekek
átmeneti otthona, az anyaotthon, mely Mosonmagyaróváron működik, itt érhetőek el ezek a
szolgáltatások.
Az előzőekben már kifejtésre került a gyermekek sportolási lehetősége.
A szabadidős és szünidei programok szervezésében a Gyermekjóléti Szolgálata, valamint a Balassi
Bálint Művelődési Ház és Könyvtár tevékenysége jelentős. Ezen kívül civil szervezetek szintén
programokat szerveznek a szünidő hasznos eltöltésére.
A gyermekjóléti szolgálat a nyár folyamán két alkalommal szervez nyári tábort, melynek a Katolikus
Egyház tulajdonában lévő helyi parókia ad otthont. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár retró
tábort, a sportegyesület focitábort, az Örökség Kulturális Egyesület néptánctábort szervezett.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekvédelmi törvény szabályozza, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek
szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.
Városunkban a Napközi Konyha biztosítja a közétkeztetést, melyet az arra jogosultak ingyenesen vagy
kedvezménnyel vehetnek igénybe. Az ingyenesen étkezők számában mind az óvodások, mind az
iskolások tekintetében növekedés tapasztalható.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt nem volt észrevétel fenti szervektől.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett „karácsonyi csomagosztásban” a hátrányos helyzetű
gyermekek és családok részére juttatnak az ünnephez ill. a készülődéshez tartós élelmiszert.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
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Gimnázium (%)

Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés) (%)

Szakiskolai képzés
(%)

Speciális
szakiskola (%)

Nem tanult
tovább (%)

tanév
HHHHHHHHHHHHHHHtanul
tanul
tanul
tanul
tanul
összlétszá
összlétszá
összlétszá
összlétszá
összlétszá
ók
ók
ók
ók
ók
mon belül
mon belül
mon belül
mon belül
mon belül
köréb
köréb
köréb
köréb
köréb
en
en
en
en
en
2009/
2010

14,1

0

42,2

0

40,1

60

3,1

40

2

10

2010/
2011

21

0

41

0

38

59

3

42

2

10

2011/
2012

11

0

49

0

37

3,1

41

3

14

A továbbtanulási mutatókból látszik, hogy a HHH tanulók között nagyon magas a tovább nem tanulók
aránya. Lemorzsolódás azonban nincsen. Szakközépiskolában és gimnáziumban HHH tanuló nem
folytatta tanulmányait.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Az óvodában kettő, az iskolában négy fő gyógypedagógus segíti a hátránnyal küzdő gyermekek
felzárkóztatását.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
Nem tapasztalható fenti jelenség a településen.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Nem releváns. A városban egy intézmény látja el több telephellyel a feladatokat.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az ingyenes tankönyvellátáson túl más juttatást ill. szolgáltatást nem nyújt a település.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

HHH tanulók körében magas a tovább nem
tanulók aránya
A veszélyeztetett gyermekek száma emelkedik

Mentorálás, fejlesztő, felzárkóztató képzés,
anyagi segítségnyújtás
Felvilágosítás szülők részére (igénybe vehető
támogatások)

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők gazdasági aktivitását nagymértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk.
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak körében a
gyereknevelés valamelyest növeli a munkavállalás valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás
korú gyereket nevelő nők aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal
rendelkező gyerektelen vagy idősebb gyereket nevelő nőké, a gyereknevelés aktivitáscsökkentő
hatása annál nagyobb, minél kisebb a gyerek. Befolyásolja a nők gazdasági aktivitását a gyermekek
száma is, a három vagy több gyermek radikálisan csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A gyereküket
egyedül nevelő nők inkább kívánnak munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s
ugyanannyi és ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik.
Egy munkavállaló kiválasztáskor leginkább olyan szempontok játszanak szerepet, mint a teherbírás, a
mobilitás, a rugalmasság, a megbízható, állandó jelenlét, a tény, hogy valakivel hosszú távra lehet
tervezni. A nőknél törvényszerű, hogy gyereket vállalnak és szülési szabadságra mennek, tehát egy
időre biztos kiesnek a munkaerőpiacról, és előfordulhat, hogy karrierjük felfelé ível, ám egy ponton
biztos megtörik, hacsak nem mondanak le a családalapításról.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Mint látható egyrészt magasabb a nők aránya a munkanélküliek körében, másrészt emelkedő
tendencia figyelhető meg.
Sem Magyarországon, sem a településünkön nem elterjedtek az atipikus foglalkoztatási formák. A
távmunka, a részmunkaidő a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérő nőt segítené a
munkavállalásban.
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A képzési programokról helyben nem rendelkezünk adatokkal. Az illetékes munkaügyi központ
szintén nem tudott adatot szolgáltatni.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

év

15 éves és idősebb
lakosság száma
összesen
összesen

2001
2011

fő
4893
5048

nő

férfi

fő
fő
2479 2414
2548 2500

Alacsonyan iskolázott népesség
15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem
általános iskolát
rendelkezők 15-x évesek száma
végzettek száma
összesen

nő

fő
4341
4847

fő
2127
2427

férfi

Összesen

nő

férfi

fő
fő
%
fő
%
fő
%
2214 552 11,3% 352 14,2% 200 8,3%
2420 201 4,0% 121 4,7% 80 3,2%

A 2001-es adatokhoz viszonyítva javult a helyzet, azonban a nők körében még mindig magasabb az
általános iskolát el nem végzők aránya.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők és férfiak közötti bérkülönbség évtizedek óta sarkalatos kérdés nemcsak Magyarországon,
hanem egész Európában is. Már az 1957-es Római szerződés, majd az 1975. évi 117-es számú irányelv
is rögzítette, hogy tilos a díjazásbeli diszkrimináció a két nem képviselőinél. Az Európai Bizottság
2010-ben fogadta el az ötéves tervet, melynek lényege, hogy megszüntesse a bérkülönbséget a két
nem tagjai között, egyenlő gazdasági és munkakörülményeket teremtve a nők és férfiak számára,
valamint a törekvés, hogy az uniós országok hangolják össze bérstratégiájukat.
Megemlítendő, hogy a sztereotípiák kitűnő táptalajt biztosítanak a béreken is
meglátszó diszkriminációhoz: ezek szerint a nők gyengébbek, kevesebbet bírnak, mint a férfiak,
hajlamosabbak arra, hogy érzelmi alapon hozzanak döntést. Az Európai Bizottság által készített
elemzése szerint a nők és férfiak közötti bérolló a képzettséggel (iskolai végzettség), a pályán töltött
évek számával és az életkorral egyre nő.
A településen a témában felmérés nem készült. Az Önkormányzat intézményeiben dolgozó
munkavállalók között ilyen jellegű megkülönböztetés nincsen.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A városban bár nem kötelező, de működik egy önkormányzati fenntartású, 39 férőhelyes bölcsőde. A
csökkenő születésszám miatt jelenleg, a korábbi évekkel ellentétben, minden igényt ki tudnak
elégíteni.
A 195 férőhelyes óvoda 3 telephellyel látja el a nevelési feladatokat. Nyitvatartási ideje: 6.30-16.30. A
nyári nyitva tartás rugalmas, mindössze 1 hét van, amikor egyik telephely sem működik. 2009. óta
nem kellett helyhiány miatt gyermeket elutasítani.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás feladatait 2 védőnő látja el a településen. A védőnők,
mint a jelzőrendszer részei, szoros kapcsolatban vannak a család-és gyermekjóléti szolgálat
munkatársaival. A családtervezéssel kapcsolatos felvilágosító órák az iskolai oktatás részét is képezik.
A városban működik egy „Baba-mama klub”, melynek tagja ez egyik helyi védőnő is.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A gyermekjóléti szolgálat munkatársától és a helyi rendőrörstől kapott tájékoztatás szerint nem
jellemző a településen a családon belüli erőszak. Nyilván a látens esetek száma, amelyek nem
kerülnek a hatóságok elé, valószínűleg magas.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön nincsenek. A településtől 15 km-re
Mosonmagyaróváron ill. 50 km-re Győrben található Családok Átmeneti Otthona fogadja be a
rászoruló családokat.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Jánossomorján jelenleg a képviselő-testületnek 1 fő női tagja van, amely 11%-os arányt jelent a férfi
képviselőkhöz képest. Az óvoda, a bölcsőde, az idősek klubja élén szintén hölgy vezető áll.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a
településen nincsenek. Az önszerveződő „Baba-mama klub” az elszigeteltség, magányosság
elkerülésére jó megoldás.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magasabb a munkanélküliség a nők körében

Képzések szervezése, a foglalkoztatást segítő
programok terjesztése
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége0
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Öregedési index
65 év feletti állandó lakosok száma
0-14 éves korú állandó lakosok
Öregedési index
(fő)
száma (fő)
(%)
2001
643
1062
60,5%
2008
778
914
85,1%
2009
790
915
86,3%
2010
787
880
89,4%
2011
808
879
91,9%
2012
833
882
94,4%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Az országos átlag 2012-ben 116,5%, melyhez viszonyítva a település kedvező adatokkal
büszkélkedhet. A tendenciában azonban nem nagymértékű, de folyamatos emelkedés figyelhető
meg.

év
2008
2009
2010
2011

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban,
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak
nyugdíjszerű
száma
ellátásban részesülő
nők száma
633
805
610
788
619
786
629
828

összes
nyugdíjas
1438
1398
1405
1457

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
Tartós
Regisztrált
regisztrált
munkanélküliek
munkanélküliek száma
munkanélküliek
év
száma
száma
fő
fő
%
fő
166
8
5%
30
2008
186
9
5%
68
2009
175
15
9%
54
2010
139
7
5%
40
2011
145
7
5%
44
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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55 év feletti tartós
munkanélküliek
száma
fő
18
42
31
22
26

%
60%
62%
57%
55%
59%

A regisztrált munkanélküliek számához viszonyítottan nem magas az 55 év felettiek aránya. Az
öregkori nyugdíjat elért személyek munkavállalásáról nem állnak rendelkezésre adatok.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei
a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
2013. július 1-jétől közszférában közalkalmazottként nyugdíjas nem alkalmazható. Foglakoztatásukat
támogató programok a városban nincsenek.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Létező, azonban nagyon nehezen bizonyítható az idősebb korosztály hátrányos megkülönböztetése a
foglakoztatás területén. A munkaadók az elutasítás során nem ezzel az indokkal nem alkalmazzák az
idősebb korosztályt.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése az egészségügyi ellátórendszeren belül
biztosított. Az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy fogszakorvos látja el a településen. Ezen
kívül labor működik a településen, ezen szolgáltatás igénybevételéért nem kell a Mosonmagyaróvári
Karolina Kórház laboratóriumába utazni. Fizioterápia heti két alkalommal biztosítja a betegellátást.
A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe
 Étkeztetés (alapellátás)
 Házi segítségnyújtás (alapellátás)
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 Nappali ellátás (Idősek Klubja) (alapellátás)
 Családsegítés (alapellátás)
Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók
részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint
egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémák megoldásában.

A nappali ellátást igénybe vevők száma rendkívül alacsony.
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Amennyiben a szociális támogatásra rászorult személyekről az alapellátás keretében nem lehet
gondoskodni, akkor az állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formákban kell
részükre ellátást biztosítani.
A bentlakásos ellátást nyújtó intézmény elsősorban az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról gondoskodik. 2013. június 30-tól az ellátási
körzethez Jánossomorja nem tartozik, így a más, megyei ellátási területű intézményekbe kell az arra
rászorulókat elhelyezni. Egyre nagyobb az igény az ilyen szakosított ellátásra, sok időskorú vár arra,
hogy bekerüljön egy ilyen intézménybe.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Balassi Bálint Művelődési Ház és
Könyvtár épületében működő Nyugdíjas Klub biztosítja. Természetesen maga a Művelődési Ház is
szervez programokat (pl. idősek napja). A klub hetente tart összejövetelt, aktívan kiveszik részüket a
városi programokból. Kórus is működik a klubon belül, a térségben megrendezett Ki mit tud-on is
részt vettek. Évente több alkalommal szerveznek kirándulást (gyakran több napost is), mely
keretében megismerkednek hazánk nevezetességeivel. Szoros kapcsolatot tartanak a környező
települések klubjaival.
Az egészségmegőrzés és a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében gyakran hívnak meg
orvos-előadókat rendezvényekre.
Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

év

Mozielő
Múzeumi
Közművelődé
Könyvtár
Vallásgyakorl
adás
Színházelőad
kiállítás
si intézmény
látogatás
ás
látogatá ás látogatása megtekintés
rendezvényé
a
templomban
sa
e
n részvétel
alkalom
alkalom
alkalom
alkalom
alkalom
alkalom

Sportrendezvény
en részvétel
alkalom

2008

2

3

0

782

10

52

2

2009

2

2

2

734

12

54

2

2010

2

5

1

689

15

60

2

2011

1

4

0

576

13

53

2

2012

3

4

3

597

18

56

2

Fenti adatokat a Nyugdíjas Klub által szolgáltatott adatok alapján állítottuk össze.
c) idősek informatikai jártassága

Idősek informatikai jártassága
év

Összes
megkérdezett

fő
2008
60
2009
52
2010
54
2011
57
2012
51
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Számítógépet használni tudók
száma
fő
10
12
12
15
15

%
16,7%
23,1%
22,2%
26,3%
29,4%
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Internetet használni tudók száma
fő
12
12
15
16
20

%
20,0%
23,1%
27,8%
28,1%
39,2%

Mint látható, az internetet használni tudók aránya magasabb, mint a számítógépet használók aránya.
A forrás szintén a Klub által szolgáltatott adat, mely nem reprezentatív. Az összes településen élő
időskorút figyelembe véve ez az arány valószínűleg nagyon csekély.
A Balassi Bálint Művelődési ház és Könyvtár egyébként ingyenes internethasználatot biztosít a
beiratkozott látogatók számára.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A fent említett Nyugdíjas Klub szervezi a legtöbb időseknek szánt programot.
Az idősekről az Önkormányzat minden évben az idősek napján emlékezik meg. Egy színvonalas műsor
keretében látja őket vendégül.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az IKT használatának alacsony foka

A modern technikák megismertetése,
használatuk terjesztése
Idősek nappali ellátásának népszerűsítése

Az idősek elszigetelődésének veszélye magas

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékos személyek jelentős részének helyzetét nem csupán saját egészségi állapota, hanem a
társadalmi előítéletek, valamint az akadálymentesség hiánya is jelentősen nehezíti. A 2011. évi
népszámlálás adatai szerint több mint 561 ezer fogyatékossággal élő ember él Magyarországon,
vagyis a fogyatékkal élők a népesség több mint 5,6 %-át teszik ki. A népesség fogyatékosság-típus
szerinti megoszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy a legjelentősebb a mozgáskorlátozottak aránya,
őket követik a látássérültek és a hallássérültek, majd pedig az értelmi fogyatékosok.
Településünkön a fogyatékkal élőkre vonatkozóan sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre olyan
mérhető statisztikai adatok, amelyek alapján reális képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási,
egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. Ez az a célcsoport, melyről a legkevesebb információval
rendelkezünk. Egyrészt a központi adatgyűjtés is hiányos, másrészt helyi szinten sem történt
adatgyűjtés. A csoport esélyegyenlőségének megteremtése érdekében szükséges olyan átfogó
felmérés elvégzése, amelyből kitűnik a településen fogyatékossággal élő személyek száma, jellemzői,
problémái.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Bár a városban viszonylag sok a munkalehetőség, kimondottan olyan vállalkozás, mely a fogyatékkal
élőket foglalkoztatja nincsen, pontosabban nincsen tudomásunk róla. Közfoglalkoztatás keretében
fogyatékkal élőt eddig nem alkalmazott az önkormányzat, nem volt rá igény.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
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Nem tapasztaltunk városunkban ezen csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Szolgáltatások közül az étkeztetést, a nappali ellátást, a házi segítségnyújtást fogyatékkal élők is
igénybe veszik.
Rendszeres szociális segélyben 1 fő fogyatékos személy részesül, 3 főre tekintettel állapítottak meg
ápolási díjat. Kedvezőnek mondható az arány, de a látens esetek nem ismertek.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények
1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás

Fogyatékos személyek száma

Időskorúak járadéka

0

Aktív korúak ellátása

0

Rendszeres szociális segély

1

Lakásfenntartási támogatás

2

Ápolási díj

3

Temetési segély

0

Átmeneti segély

2

Természetbeni ellátás
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az
önkormányzat javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ
kártyát az OEP-től.

0

Közgyógyellátás
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem
fogyatékos személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe.
Mivel a településen élő fogyatékos személyek számának
megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet.
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Adósságkezelési szolgáltatás

0

Energia felhasználási támogatás

0

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások
Fogyatékossági támogatás

0

Rokkantsági járadék

0

Személygépkocsi átalakítási támogatás

0

Közlekedési kedvezmény
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Személygépkocsi szerzési kedvezmény

0

Parkolási igazolvány

24

Forrás: helyi adatgyűjtés
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A legjelentősebb ellátás a közgyógyellátás. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény értelmében a közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek közül a közös önkormányzati hivatal, az
egészségügyi intézmény és a művelődési ház és könyvtár akadálymentes. Ezekben az
intézményekben van rámpa, a hivatalban lift, vakvezető sáv és mozgáskorlátozott mosdó is található.
Több középület tekintetében egyáltalán nem, vagy csak részben megoldott az akadálymentesítés.
Akadálymentes még a településen a Kék Bagoly Bölcsőde épülete is.
Tapasztalható továbbá, hogy az akadálymentesítés leggyakrabban a mozgásszervi fogyatékosok
számára megoldott, más fogyatékossággal élők számára nem.
Az Idősek Klubja épülete még nem akadálymentes, ez talán jelenleg a legégetőbb probléma. Az
épület a helyi bölcsőde épületével szoros összeköttetésben van, a bölcsőde már akadálymentes.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése részben megtörtént. Az egészségügyi
intézmény, a gyógyszertár, a művelődési ház, mely a legtöbb kulturális program helyszíne, a hivatal,
ahol kihelyezett okmányiroda is működik, már akadálymentes. A hatályos jogszabályoknak
megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával történik. Az
Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodunk a
hozzáférés akadálymentességének biztosításáról.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nem áll rendelkezésre adat a munkahelyek akadálymentesítettségét illetően.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A helyi parkok akadálymentesek, a vasútállomás nem akadálymentes, buszpályaudvar nincsen a
településen.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A város önállóan nem tart fenn nappali intézményt fogyatékosok számára, ez a Mosonmagyaróvári
Térségi Társulás kertében megoldott. Az intézmény a társuláshoz csatlakozott települések területén
élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékossággal
élő, illetve autista személyek számára állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást
nyújt.
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Az intézménynek elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak
enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, a társadalom szemlétének alakítása. Jelenleg
városunkból nincs olyan személy, aki igénybe venné ezt a szolgáltatást.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások rendeleti szinten nem szabályozottak, azonban a
Szociális-és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó átmeneti segély juttatásakor figyelembe
veszik, ha a kérelmező fogyatékos.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nem áll rendelkezésre adat a fogyatékosok
számát, fogyatékosságuk típusát illetően
A közintézmények akadálymentesítése csak
részben megoldott

Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása
Pályázati lehetőségek felkutatása

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak, a lakosság nagy számban vesz
részt az általuk szervezett programokon. A civil szervezetek az alábbi területeken fejtik ki
tevékenységüket:
Örökség Kulturális Egyesület
Jánossomorjai Független Közéleti Társaság
Jánossomorjai Fúvós Egyesület
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány
Jánossomorjai Kutyabarátok 2007 Egyesület
Kármentő Egyesület
Mosonszél Kulturális Egyesület
Jánossomorja Sportegyesület
Baseball Egyesület
Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Balassi Bálint Nyugdíjas Klub
Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Oktatás, kultúra
Oktatás, kultúra
Kultúra
Kultúra
Oktatás, kultúra, sport
Oktatás, kultúra
Kultúra
Sport
Sport
Katasztrófavédelem
Kultúra, idősek érdekeinek képviselete
Oktatás, kultúra

Az Önkormányzat jelentős anyagi támogatással segíti a civil szervezetek munkáját, működését.
Mindkét fél törekszik a szoros együttműködés, partnerség kialakítására.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
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Jánossomorján jelenleg két nemzetiségi önkormányzat, német és roma működik, melyekkel az
önkormányzat 2012 májusában kötött együttműködési megállapodást. A katolikus egyházzal, a helyi
plébánossal szintén jó kapcsolatot ápol az önkormányzat.
Lehetőségeihez mérten mindhárom (nemzetiségi, egyházi, civil) partnert anyagilag támogatja az
önkormányzat.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Jánossomorja a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás tagja.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományápolással, kulturális események
szervezésével vesz részt a közösségi élet formálásában, fellendítésében. Nemzetiségi napot,
karácsonyt, nemzetiségi bált tart a helyi közösség számára. A Jánossomorjai Roma nemzetiségi
Önkormányzat lehetőségéhez képest a rászoruló gyermekek, családok problémáit igyekszik enyhíteni.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Örökség Kulturális Egyesület

az egyesület célja, hogy ápolja, gyűjtse, védje
és átadja a lakóhelye néphagyományait
(népzene, néptánc, szokások), néprajzi
értékeit
elsődleges célja Jánossomorja kulturális
örökségének ápolása, új hagyományok
teremtése, a közösségi élet, a társas
érintkezés előmozdítása.
a fúvós mozgalom hagyományainak
megőrzése, népszerűsítése, rendszeres
résztvevői a különféle városi
rendezvényeknek (Majális, Városnapok stb.),
a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése,
a művészet szeretetére való nevelése
a település kulturális értékeit összegyűjtése,
azok megóvása, kulturális nagyrendezvények
támogatása, szervezése.
folyamatos kutyakiképzés és hétvégi kutyás
sportok - programok szervezése, a felelős
kutyatartás népszerűsítése érdekében
fajtabemutatók tarása
az emberek testi, lelki egészségének javítása,
kulturális és mentálhigiénia oktatása, táborok
tanfolyamok, előadások, kiállítások művészeti
bemutatók szervezése
színházi előadások szervezése, rendezése,
városi és állami ünnepek színvonalas
lebonyolítása

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

Jánossomorjai Fúvós Egyesület

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Jánossomorjai Kutyabarátok 2007 Egyesület

Kármentő Egyesület

Mosonszél Kulturális Egyesület
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Jánossomorja Sportegyesület

a gyermekek és a felnőttek egészségének
megőrzése, aktivitásának növelése, a
tömegsport népszerűsítése
a gyermekek és a felnőttek egészségének
megőrzése, aktivitásának növelése, a
tömegsport népszerűsítése
a településen lakók biztonságának erősítése,
katasztrófavédelem

Baseball Egyesület

Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Balassi Bálint Nyugdíjas Klub
Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

egészségmegőrzés, kirándulások szervezése
az óvodai nevelés programját szolgáló új
eljárások kidolgozásának gyakorlati
megvalósítása, és az óvodai nevelés
színvonalának emelése

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Fent említett szereplők a foglalkoztatásban tudnak lehetőséget nyújtani. Itt az idősek és a fogyatékkal
élők esélyeit lehetne növelni.
A városban jelentős számú vállalkozás (több, mint 500, bár ebben az őstermelők is beletartoznak)
működik. A pályázati lehetőségeket ill. az ehhez kapcsolódó kedvezményeket a munkaügyi központon
keresztül lehetne megismertetni azokkal a vállalkozásokkal, melyek ezeket még nem ismerik.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
folyamatába
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti,
köznevelési, közművelődési és szociális szakemberek, a munkaügyi központ, a helyi civil szervezetek,
valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói. Módszere a személyes, telefonos és az online
kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A helyzetelemzésben részt vett szervezetek és személyek részére az esélyegyenlőségi program
tervezetének megtekintése, észrevételezése biztosított volt. Az tervezet hirdető táblán kifüggesztésre
került.
Jánossomorja Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Jánossomorjai Közös
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az
önkormányzat honlapján közzétételre kerül, így a város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá
válik a tervezett esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás
folyamatos ellenőrzésére.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

A hátrányos helyzet sok esetben több
generáción keresztül öröklődik

Felzárkóztatási és fejlesztési
programok felkutatása és
működtetése

Alacsony iskolai végzettség

Képzések szervezése

HHH tanulók körében magas a tovább
nem tanulók aránya
A veszélyeztetett gyermekek száma
emelkedik

Az idősek elszigetelődésének veszélye
magas

Mentorálás, fejlesztő, felzárkóztató
képzés, anyagi segítségnyújtás
Felvilágosítás szülők részére (igénybe
vehető támogatások)
A modern technikák megismertetése,
használatuk terjesztése
Idősek nappali ellátásának
népszerűsítése

Nők

Magasabb a munkanélküliség a nők
körében

Képzések szervezése, a foglalkoztatást
segítő programok terjesztése

Fogyatékkal
élők

Nem áll rendelkezésre adat a
fogyatékosok számát, fogyatékosságuk
típusát illetően
A közintézmények akadálymentesítése
csak részben megoldott

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Az IKT használatának alacsony foka
Idősek

Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása
Pályázati lehetőségek felkutatása

A beavatkozások megvalósítói:

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Felzárkóztatási és fejlesztési programok
felkutatása és működtetése
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Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Jánossomorja Város Önkormányzata
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ
Körzeti általános Iskola
Felelős: Közös Önkormányzati Hivatal-jegyző

Képzések szervezése

Mentorálás, fejlesztő, felzárkóztató képzés,
anyagi segítségnyújtás

Gyermekek
Felvilágosítás szülők részére (igénybe
vehető támogatások)

Balassi Bálint Nyugdíjas Klub
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
Felelős: Balassi Bálint Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója
Idősek Klubja
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ
Idősek nappali ellátásának népszerűsítése Jánossomorja Város Önkormányzata
Háziorvosok
Felelős: Jánossomorja Város Önkormányzatapolgármester
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ
Védőnők
Képzések szervezése, a foglalkoztatást
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási
segítő programok terjesztése
Munkaügyi Kirendeltsége
Felelős: Jánossomorjai Közös Önkormányzati
Hivatal-jegyző
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ
Háziorvosok
Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása
Idősek Klubja
Felelős: Jánossomorjai Közös Önkormányzati
Hivatal-jegyző
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivataljegyző
Pályázati lehetőségek felkutatása
Felelős: Jánossomorja Város Önkormányzatapolgármester
A modern technikák megismertetése,
használatuk terjesztése

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Jánossomorja Város Önkormányzata
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége
Felelős: Jánossomorja Város Önkormányzatapolgármester
Jánossomorja Város Önkormányzata
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ
Körzeti Általános Iskola
Felelős: Jánossomorja Város Önkormányzatapolgármester
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató Központ
Rendőrség
Házi gyermekorvos
Felelős: Jánossomorjai Közös Önkormányzati
Hivatal-jegyző
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

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

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Felzárkóztatási
és
fejlesztési
programok
felkutatása és
működtetése

A hátrányos helyzet
sok esetben több
generáción
keresztül öröklődik

2

Képzések
szervezése

Alacsony
végzettség

Felzárkóztatási és
Szociális
fejlesztési programok
Szolgáltatástervezési
felkutatása és
Koncepció
működtetése
Rövidtávú cél:
programok elérése a
leginkább
lemaradottaknak
Középtávú cél:
családok stabilitásának
megteremtése
Hosszútávú cél:
szemléletváltás

Fejlesztési
programok
fellelése,a
program
beindítása,
sikeres
elvégzése

Közös
Önkormányzati
Hivatal-jegyző

2017. 12. 31.

Tartós
Pénzügyi
munkanélküliek
humán
száma,
a
segélyben
és
támogatásban
részesülők száma
csökken

és Folyamatos
visszacsatolás

iskolai Képzések szervezése
Gazdasági program Képzések
Rövidtávú cél: képzés a 2011-2014.
felkutatása,
legalacsonyabb iskolai
a
leginkább
végzettségű rétegnek
rászorult réteg
Középtávú cél:
tömeges
versenyképes szakmák
meggyőzése,
elsajátítása
a
képzés
Hosszútávú cél:
eredményes
munkabér segély
elvégzése
helyett

Felelős:
2015. 12. 31.
Jánossomorja
Város
Önkormányzatapolgármester

Tartós
Pénzügyi
munkanélküliek
humán
száma,
a
segélyben
és
támogatásban
részesülők száma
csökken
a
nyilvántartások
alapján

és Folyamatos
visszacsatolás

Szülők
tájékoztatása,
lehetőségek
igénybevétele,
a
sikeresen

Jánossomorja
2015. 12. 31.
Város
Önkormányzatapolgármester

A HHH-s tovább Pénzügyi
nem
tanulók humán
száma csökken

és Folyamatos
visszacsatolás

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Mentorálás,
fejlesztő,
felzárkóztató
képzés, anyagi
segítségnyújtás

HHH
tanulók
körében magas a
tovább
nem
tanulók aránya

HHH
tanulók Szociális
továbbtanulási
Szolgáltatástervezési
arányának növelése
Koncepció
Mentorálás, fejlesztő,
felzárkóztató képzés,
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anyagi segítségnyújtás
Rövidtávú cél: szülők
tájékoztatása a
lehetőségekről,
igényelhető
támogatásokról
Középtávú cél: HHH
gyermekek és szüleik
identitástudatának
erősítése
Hosszútávú cél: az
arányok
kiegyenlítődése (HHH
és a nem HHH
gyermekek között)

2

Jánossomorjai
Közös
Önkormányzati
Hivatal-jegyző

2015. 12. 31.

Csökken
a Pénzügyi
veszélyeztetett
humán
gyermekek
száma

Képzések
Magasabb
a A nők munkavállalási Gazdasági program Tájékoztatás,
Jánossomorjai
igényfelmérés, Közös
szervezése,
a munkanélküliség a esélyének növekedése 2011-2014.
információk
foglalkoztatást
nők körében
Önkormányzati
Képzések szervezése, a
közvetítése
segítő
Hivatal-jegyző
foglalkoztatást segítő
programok
programok terjesztése

2017. 12. 31.

Csökken a nők Humán
aránya
a
munkanélküliek
körében

Felvilágosítás
szülők részére

A veszélyeztetett Felvilágosítás szülők
Szociális
gyermekek száma részére
Szolgáltatástervezési
Rövidtávú cél: szülők
emelkedik
Koncepció
tájékoztatása a
lehetőségekről,
igényelhető
támogatásokról
(rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény,
óvodáztatási
támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezmény stb.)
Középtávú cél: ismerje
az ellátórendszer
tagjait, tudjon
segítséget kérni
Hosszútávú cél: a szülő
önállóan igyekezzen a
kialakult
problémát
kezelni

továbbtanulók
segítése

Széleskörű
tájékoztatás,
az
ellátórendszer
megismerése

és Folyamatos
visszacsatolás

III. A nők esélyegyenlősége
1
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Folyamatos
visszacsatolás

terjesztése

Rövidtávú cél:
információ mind a
munkavállaló, mind a
munkaadó irányába
Középtávú cél: a nők
munkavállalási
esélyének növekedése
Hosszútávú cél: a nők
munkavállalási
esélyének növekedése

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

A
modern Az
technikák
használatának
megismertetése, alacsony foka
használatuk
terjesztése

IKT A modern technikák
Szociális
megismertetése,
Szolgáltatástervezési
használatuk
Koncepció
terjesztése
Rövidtávú cél: idősebb
korosztály
tájékoztatása az IKT
lehetőségeiről
Középtávú cél: minél
szélesebb kör kezdje
használni az
eszközöket
Hosszútávú cél: az
eszközök
mindennapos
használata

Tájékoztatás,
igényfelmérés,
tanfolyamok,
oktatások
szervezése

Balassi
Bálint 2017. 12. 31.
Művelődési Ház
és
Könyvtár
igazgatója

Nő
az
IKT-t Humán
alkalmazók
aránya
az
idősebb
korosztály
körében

Folyamatos
visszacsatolás

2

Idősek nappali Az
idősek Az
elszigetelődés Szociális
ellátásának
elszigetelődésének csökkentése,
Szolgáltatástervezési
népszerűsítése
veszélye magas
megszüntetése
Koncepció
Idősek nappali
ellátásának
népszerűsítése
Rövidtávú cél: idősebb
korosztály ill. családjuk
tájékoztatása az idősek
számára nyújtott
alapszolgáltatásokról
Középtávú cél: minél
szélesebb kör vegye
igénybe a
szolgáltatásokat
Hosszútávú cél: az
elszigetelődés

Tájékoztatás,
igényfelmérés
Nyílt
nap
szervezése

Jánossomorja
2017. 12. 31.
Város
Önkormányzatapolgármester

Nő a nappali Humán
ellátást igénybe
vevők száma

Folyamatos
visszacsatolás
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megszüntetése

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Adatgyűjtés,
adatbázis
létrehozása

Nem
áll
rendelkezésre adat
a
fogyatékosok
számát,
fogyatékosságuk
típusát illetően

Adatgyűjtés, adatbázis
létrehozása
Rövidtávú cél:
információk
begyűjtése
Középtávú cél: a
begyűjtött információ
feldolgozása
Hosszútávú cél: a
feldolgozott
információk
felhasználásacselekvési programok
kidolgozása

2

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

A közintézmények
akadálymentesítése
csak
részben
megoldott

Intézmények
Gazdasági program Pályázati
lehetőségek
akadálymentessége
2011-2014.
keresése
Pályázati lehetőségek
felkutatása
Rövidtávú cél: legalább
egy újabb intézmény
akadálymentes
Középtávú cél: az
akadálymentesítés
kiszélesítése (látáshallássérült)
Hosszútávú
cél:
valamennyi
közintézmény
akadálymentes

Információk
gyűjtése,
feldolgozása
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Jánossomorjai
Közös
Önkormányzati
Hivatal-jegyző

2017. 12. 31.

Jánossomorja
2017. 12. 31.
Város
Önkormányzatapolgármester

Pontos adatok a Humán
fogyatékkal élők
számát
és
fogyatékosságuk
típusát illetően

Minél
több Pénzügyi
akadálymentes
humán
épület
a
városban

Folyamatos
visszacsatolás

és Folyamatos
visszacsatolás

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében az alábbi
feladatokat kell elvégezni:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások kétévenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a Jánossomorjai Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségét a hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel biztosítottuk.
Jánossomorja Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Jánossomorjai Közös
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben bárki számára megtekinthető. A város honlapján
szintén rendelkezésre áll a dokumentum.
45

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is.
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.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:
- Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek
számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
- Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek
dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
- Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton
megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
- Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket,
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.

Érvényesülés, módosítás
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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