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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, Ercsi Város 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
A város neve, Ercsi, a legősibb helynevek egyike, amely a feljegyzések szerint már 2000 éve lakott
terület volt. Nevét a szájhagyomány szerint egy Erch-Ercs nevű, avar törzsfőnökről kapta. A
későrézkor-kora és középbronzkor határán számos népcsoport jelent meg a Duna nyugati partjáig
nyúló területen, eltérő színvonalat és sajátosságokat mutató kultúrával. Az I. században itt
megtelepedett illír-kelta eraviszkuszok az őslakosságnál jóval fejlettebb gazdasági életet
honosítottak meg.
A Duna közelsége már az újkőkorban vándorlási útvonal részévé tette. Kisebb település volt itt a
bronzkorban és a római korban is.
Első említése 1037-ből való a bakonybéli apátság alapítóleveléből. Ekkor I. István javadalmaként
szerepelt az Ercsi halászat. A faluban magánalapítású bencés kolostor is működött. 1526-ban a
Duna mentén Buda felé tartó törökök feldúlták a falut, de elnéptelenedése csak a 16. század
második felében zajlódott. Az 1620-as évektől kezdve – a török uralom lazulásával –, jobb
megélhetést kereső délszlávok kezdték benépesíteni a nagyrészt elhagyott falut, amely 1636-ban
mezővárosként ismeretes, 1686-ban pedig végleg megszabadult muzulmán uraitól.
Ercsi a továbbiakban sokat gyarapodott, elsősorban népesség tekintetében. 1767-ben római
katolikus templom létesült a településen. A 18. század vége felé a Mezőföld többi területéhez
hasonlóan Ercsi körül is majorságok alakultak, ám a település ettől függetlenedve élt, egyre
nagyobb számban jelentek meg iparosok és kereskedők itt. Végül 1800-ban kapta meg a mezővárosi
rangot.
A céhes ipar mellett hamarosan megjelentek a nagyobb üzemek is. Az 1830-as években a Lilienbirtokon szesz- és likőrgyár létesült, amely később cukorgyártással is foglalkozott. Nem sokkal
később Eötvös Ignác birtokán is burgonyacukor és keményítőgyár kezdte működését. Dunai
kikötője pedig a kereskedelem fontos színhelye volt. Azonban a mezőváros középkorias szerkezete,
de a nagybirtokosok se tettek komolyabb fejlődést lehetővé Ercsiben. Lakosai nagyrészt magyar
nemzetiségűek, kisebbségben délszlávok (horvátok), zsidók voltak.
1882-ben készült el a települést is érintő, Budapestet Péccsel összekötő vasútvonal, azonban csak az
1910-es évek hoztak nagyobb változást Ercsi életében. 1912-ben épült meg Közép-Európa sokáig
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legkorszerűbb cukorgyára a vasútállomás közelében, amely azonban nagyrészt csak idénymunkát
biztosított.
1944-ben itt keltek át először a szovjet csapatok a Dunán, ami szükséges volt Budapest
bekerítéséhez.
A II. világháború után a településszerkezet nagyban átalakult. A cukorgyárat 1948-ban
államosították, a nagybirtokokon kisparaszti földek, majd Tsz jött létre, illetve 1950-ben a
Honvédség egy pontonos-hidász dandárja alakult meg itt.
A főváros közelsége sok embert csábított az ingázásra, ám lakosságszáma nem fogyott, mivel több
közintézmény is nyílt a településen, amely 1970-ben nagyközségi, 2000-ben pedig városi rangot
kapott.
A község oktatásához szorosan hozzátartozik a kulturális élet. 1962-re a község lakói társadalmi
munkában felépítettek egy 400 fős színházteremmel rendelkező művelődési házat. A házban kapott
helyet a ma 22.000 kötetet tartalmazó városi könyvtár is. A Helyőrségi Klub sokáig zárt intézmény
volt, de a 70-es évek végétől igen komoly kulturális és közművelődési tevékenységet végzett. Itt
alakult meg a Szapáry Péter Honismereti Szakkör 1994-ben, és a helyi ráchorvát nemzetiséget
összefogó Ercsi Rác Klub. Itt működött az Ercsi Gazdakör is. Az 1986-ban elkészült Egészségügyi
Központ a jövőt idézi, 4 felnőtt, 2 gyermek és 2 fogorvos biztosítja az alapellátást. Az Egészségügyi
Központ mellett jól felszerelt, kitűnően ellátott patika épült, mely br. Eötvös József nevét viseli. Az
Ercsi Szociális Szolgálaton belül működik az Idősek Klubja, az Idősek Otthona, mely időskorúak
szociális ellátását is szolgálja. Ercsi sportéletét meghatározza, hogy 1993-ban felépült a
Sportcsarnok és a tanuszoda.
A város infrastruktúrája magas színvonalú. Teljesnek tekinthető a víz-, csatorna- és földgáz
ellátottság. A kiépített távközlési hálózat kielégíti a kor igényeit. Az úthálózat nagyobb részében
szilárd burkolatú.
A településre a kisvárosias (családi házas) beépítés a jellemző.
A korábban nagyobb számú külterületekből mára Sinatelep és Rácszentpéter maradt Ercsi része.
A város intézményhálózata a Polgármesteri Hivatal mellett, 2 Általános Iskolából, 2 Óvodából,
Művelődési Házból és a hozzátartozó két „múzeumból”, Sportcsarnokból, Szociális és
gyermekjóléti intézményből, egészségügyi alapellátást végző intézményből, egészségügyi
szakellátást nyújtó Kft-ből áll. Ercsiben horvát és roma nemzetiségi önkormányzat működik.
A település - köszönhetően a történelmi csapásoknak is - mindig befogadó volt. Békében éltek
együtt itt a magyarok és a más nemzethez, nemzetiséghez tartozók. Ezt a „jó szokást” szeretné a
város vezetése a továbbiakban is folytatni.
Néhány szó a város demográfiai helyzetéről.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Fő
2007
8 563
2008
8 426
2009
8 282
2010
8 115
2011
7 999

Változás
100%
98%
97%
95%
93%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2. számú táblázat - Állandó népesség
nők
4 224
151
470
177
2 405
279
742

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

fő
férfiak
4 395
114
621
159
2 801
255
445

%
összesen
8 619
265
1 091
336
5 206
534
1 187

nők
49%
57%
46%
53%
46%
52%
63%

férfiak
51%
43%
54%
47%
54%
48%
37%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

1 463
1 156
1 168
1 189
1 187

1 629
1 493
1 430
1 402
1 356

89,8%
77,4%
81,7%
84,8%
87,5%

2001
2008
2009
2010
2011
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A város lakossága 2007-ben volt a legnagyobb, azóta folyamatosa csökken, majd 600 fővel volt
kevesebb 2011-ben 2007-hez képest. Ezt magyarázza részben az elvándorlás magas száma, de a
statisztikai adatok mégsem mutatják meg, mi is az igazi ok.
A városunkban a statisztikai adatok alapján nem, de a valóságban jelentős roma kisebbség él. A
számukról pontos adatok hiányában csak becsült adatok állnak rendelkezésre.
A népesség korösszetétele kicsit eltér az országos átlagtól, azonban több ponton megegyezik azzal.
A főbb eltérések: nagyobb az élve születések száma, ebből adódóan magasabb a fiatalok (ezen belül
a férfiak) aránya az állandó népességhez viszonyítva. Az öregedési index (mely azt mutatja meg
hány 65 év feletti ember jut 100 fő 14 év alattira) az országos átlagnál jóval kedvezőbb, 90% alatti
folyamatosan a vizsgált időszakban.
A férfiak száma korcsoportonként - kivéve a 15-17 éves és a 65 év feletti korosztályt – magasabb,
mint a nőké. 65 év felett már az országos trend tapasztalható Ercsiben is.
Ercsi lakosságának korát tekintve „fiatal” város. Ez gazdasági potenciált jelent (persze csak akkor,
ha a fiatalok megfelelő képzés után kerülnek ki a munka világába).
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Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára kiemelkedően fontos érték. Megléte segíti, hogy
mindenkinek egyforma esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel
küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi,
egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Ercsi Város Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a város
működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.
Az esélyegyenlőség
megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet:
a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a város
lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó
gyakorlatok bevezetése, bemutatása.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Ercsi Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
a) az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
b) a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
c) a diszkriminációmentességet,
d) szegregációmentességet,
e) 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.
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.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk,
különös figyelmet fordítva a :
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU
és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program,
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia,
Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
2005-ben, illetve 2009-ben a Képviselő-testület elfogadta, s azóta jónéhányszor módosította a
jogszabályváltozások és az elvárásoknak való megfelelés érdekében a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.) és a gyermekek pénzbeli és természetbeni
ellátásáról szóló 22/2009.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét. A törvényi előírásokon túl, a
rendeletek célja, hogy településünkön olyan támogatási rendszer működjön, amely az
állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak.
A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie
a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
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eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeleteket az eredményesség és
hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal
felülvizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §
értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános
választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a
testület rendelet formájában hagy jóvá.
Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen,
fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.
Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden
községi, városi, fővárosi városi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy
gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai
nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve
gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam
gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a
kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelésfejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az
Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi
önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű
bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési
önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő köznevelési intézmények
nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási
hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő
kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok
egyetértését (Mnkt. 24. §)
Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes
településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány, valamint a városi képviselőtestületek véleményének kikérésével – a megalakulását követő egy éven belül minősített
többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról.
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Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési
önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a városi önkormányzatok a külön jogszabályban
meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat,
valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el.
Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti
terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait,
ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez
szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli
kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon
érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a
környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet
a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv
módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges
felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe
foglalásáról.
Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés
összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település
közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe
foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni
kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum,
amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A
törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében
a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési
stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések
településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket,
összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői,
lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját,
továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Az Ercsi Kistérség az elmúlt években többször „nekifutott” a kistérségi esélyegyenlőségi program
elkészítésének, de sajnos ezek a kísérletek végül mégsem vezettek eredményre. Végül maguk az
önkormányzatok külön-külön készítették el ezt. Ez azonban azt eredményezte, hogy nem történt
meg a kapcsolódási lehetőségek felkutatása, s kidolgozása, mivel mindenki „csak” a saját
területében gondolkodott.
Ercsi az intézményi infrastruktúrája alapján „befogadó” tudna lenni a környező települések felé,
azonban ennek a lehetőségnek a kihasználása még várat magára. Ezen a helyzeten a jelen program
sem fog változtatni.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,

11

szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és
nem is lehet, ott a 2011.évi adataiból indultunk ki.
Nem áll rendelkezésünkre értéklehető adat arra vonatkozóan, hogy városunkban hány fő vallja
magát roma kisebbséghez tartozónak. Becslések szerint számuk 1800-2000 fő.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből
kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci
esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által
kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz
történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza1. A mélyszegénység hatása az alapvető
létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is
jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy
30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint
fele községekben él).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való
kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás
súlyos társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él,
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez
az utóbbi csoporthoz tartozik.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az
etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes
probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a
mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi
teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont
kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket
érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (CsertiCsapó-Orsós 2012)
E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi
rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő
hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.

1

A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,.
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf
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1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban:
Szt.) A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak
megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a
szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a
fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet
végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A
törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét,
formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és
folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad
megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek
feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek
sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és
közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország
Alaptörvényében
a
magyarországi
nemzetiségek
ügye
iránt
kinyilvánított
felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Városunkban tapasztalataink szerint a munkaerőpiacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó
motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők iskolai végzettsége,
foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.

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 lenti táblázatokból kiolvasható, hogy a város teljes lakónépességéhez képest milyen arányú a
nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, és ez miként
változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és a nők között a vizsgált
területen.

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

15-64 év közötti lakónépesség (fő)

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

év
nő
fő
2007
2 954
2008
3 270
2009
2 862
2010
3 233
2011
3 215
Forrás: Teir

férfi

összesen

fő
3 348
2 930
2 903
2 890
2 861

fő
6 302
6 200
5 765
6 123
6 076

nő
fő
216
224
288
300
298

férfi

%
7,3%
6,9%
10,1%
9,3%
9,3%

fő
190
231
308
319
357

összesen

%
5,7%
7,9%
10,6%
11,0%
12,4%

fő
406
455
596
619
655

%
6,4%
7,3%
10,3%
10,1%
10,8%

A város aktív korú lakosságához viszonyítva a nyilvántartott álláskeresők aránya 6-11% között
mozgott a vizsgált időszakban. Látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők között nagyobb
létszámban szerepelnek a férfiak, mint a nők, azonban a nemenkénti arányokból kitűnik, hogy főleg
a nők körében emelkedett a munkanélküliek száma.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2007
2008
2009
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év

2010

2011

fő

406

455

596

619

655

fő
%
fő

21
5,2%
65

31
6,8%
76

36
6,0%
81

33
5,3%
91

45
6,9%
107

%

16,0%

16,7%

13,6%

14,7%

16,3%

fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő

41
10,1%
57
14,0%
47
11,6%
53
13,1%
45
11,1%
43

57
12,5%
54
11,9%
63
13,8%
49
10,8%
54
11,9%
42

73
12,2%
95
15,9%
71
11,9%
81
13,6%
84
14,1%
68

72
11,6%
79
12,8%
85
13,7%
69
11,1%
73
11,8%
74

89
13,6%
58
8,9%
69
10,5%
88
13,4%
76
11,6%
82
14

56-60 év
61 év felett

%
fő
%
fő
%

10,6%
32
7,9%
2
0,5%

9,2%
26
5,7%
3
0,7%

11,4%
4
0,7%
3
0,5%

12,0%
40
6,5%
3
0,5%

12,5%
38
5,8%
3
0,5%

Forrás: TeIR

A regisztrált munkanélküliek száma a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedett. A
korcsoportonkénti bontás kimutatja, hogy a munkanélküliség arányaiban leginkább a 21-30 év
közötti és a 41-45 év közötti korosztályt sújtotta. A munkanélküliek számának növekedése
legkevésbé a 20 évnél fiatalabb, és az 56 évnél idősebbek körében számottevő.
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő férfi
összesen
nő férfi összesen
Nő
férfi
összesen
2007 216 190
406
143 113
256
55,8%
44,2%
63,1%
2008 224 231
455
138 133
271
61,6%
57,6%
59,6%
2009 288 308
596
179 160
339
59,3%
48,3%
53,6%
2010 300 319
619
195 201
396
65,0%
63,0%
64,0%
2011 298 357
655
165 208
373
55,4%
59,9%
57,8%
Forrás: TeIR

A vizsgált időszakban a nyilvántartott/regisztrált munkanélküliek között nagyobb számban
szerepelnek a férfiak, míg a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek között mind számban,
mind arányban a nőknél mutatkozik nagyobb változás.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év
nő
férfi
összesen
nő
Férfi
összesen
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2007
641
770
1411
21
3,3%
13
1,7%
34
2,4%
2008
670
810
1480
17
2,5%
25
3,1%
42
2,8%
2009
656
779
1435
26
4,0%
34
4,4%
60
4,2%
2010
659
786
1445
32
4,9%
40
5,1%
72
5,0%
2011
649
753
1402
43
6,6%
45
6,0%
88
6,3%
Forrás: TeIR

A pályakezdő álláskeresők száma a vizsgált időszakban folyamatos emelkedést mutat. A 18-29 éves
korcsoportban még nem számottevő a nemek közötti eltérés a nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők arányainak alakulását tekintve.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
15

Településünk sajnos nagyszámú alacsonyan képzett vagy teljesen képzetlen munkaerővel
rendelkezik. Elhelyezkedésük szinte lehetetlen. A közfoglalkoztatás az egyetlen komolyabb
foglalkoztatási lehetőség a számukra.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év

15 éves és idősebb
lakosság száma összesen

összesen
fő
2001
2011

6 808
n.a.

nő
fő

férfi
fő

3 516 3 292
n.a.
n.a.

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma

összesen
fő
5 998
n.a.

nő
fő

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma

férfi
fő

Összesen
fő
%

2 976 3 022 810
n.a.
n.a. n.a

11,9%
n.a.

nő
fő

%

540
n.a.

15,4%
n.a.

férfi
fő
%
270
n.a.

8,2%
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen

2007
2008
2009
2010
2011

Fő
406
455
633
619
645

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
84
20,7%
74
16,3%
86
13,6%
90
14,5%
90
14,0%

8 általános
fő
176
215
282
294
284

%
43,3%
47,3%
44,5%
47,5%
44,0%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
146
35,9%
166
36,5%
265
41,9%
235
38,0%
271
42,0%

Forrás: TeIR
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

év

2007
2009
2010
2011
2012

középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen

fő
168
134
161
152
0

szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők

fő
0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%

szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők

gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

fő
0
0
0
0
0

fő
168
134
161
152
0

%
0%
0%
0%
0%
0%

%
100
100
100
100
100

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

c) közfoglalkoztatás
A közmunkaprogram révén az önkormányzat foglalkoztatja legnagyobb számban ezt a réteget.
Átmenetileg ez segítség a résztvevőknek, hiszen így jogosultak lesznek szociális ellátásra. Azonban
sajnos csak látszatmegoldás, mivel a közmunka elvégzése után csak egy-egy fő talál munkát
magának. (Az alábbi táblában található adatok a romákra vonatkozóan becsült értékek.)
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

2009
2010
2011
2012
2013

145
97
104
198
283

2,5%
1,5 %
1,7 %
n.a
n.a

Közfoglalkoztatásban
résztvevő
romák/cigányok száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú
roma/cigány
lakossághoz képest

124
89
94
183
261

10%
8%
8,5%
17%
22%

Forrás: Önkormányzat adatai

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 foglalkoztatáshoz való hozzáférés az egész országban nagyon sok gondot okoz, s ez fokozottan
jelentkezik városunkban is. Százhalombatta környékét, így Ercsit is kiemelt helyként emlegették
országszerte tekintettel a két nagy foglalkoztatóra a Mol NyRt. és a DE ZRt.-re. Ez azonban az
utóbbi években lassan megváltozott. A két nagy cég leépítéseket hajtott (hajt) végre, s egyre
nehezebb elhelyezkedni. Budapest közelsége is komoly hatást gyakorolt Ercsire, hiszen sokan jártak
be ide dolgozni. Azonban a gazdasági válság érzékenyen érintette az ott dolgozókat, főleg az
alacsonyabban vagy teljesen képzetleneket, hiszen az elbocsátások elsősorban őket érintették.
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A gazdasági válság Ercsiben is érzékenyen érintette a dolgozókat, főleg az alacsonyabban vagy
teljesen képzetleneket. A fiatalok, pályakezdők esetében sincs ez másképp. A hátrányos helyzetű
gyermekek esetében pedig még fokozottabban jelenik ez meg. A tanulásnak nincs sajnos még
mindig értéke számukra. Ennek okai lehetnek tradicionális, családi vagy szociálisak. Erről
bővebben azonban a 4. fejezetben lesz még szó.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
Ercsiben egy, a környékbeli településeken azonban több intézmény is foglalkozik felnőttképzéssel.
Azonban visszautalva a korábban leírtakra, alapképzettség nélkül nagyon nehéz vagy lehetetlen
ezeken a képzéseken részt venni.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása csak nagyon alacsony számban valósul meg. Ennek egyik oka a képzettség
hiánya, a másik ok a közszolgákat érintő létszámkorlátozások.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás témakörében meg kell említeni a hátrányos megkülönböztetés szerepét is. Ez egy
nagyon kényes téma, melyről csak személyes beszélgetések alapján vannak információink, s sok
esetben nem is az érintettől, hanem baráttól, rokontól, ismerőstől. Ez csak növeli a témában a
bizonytalanságot. A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy sejtjük, hogy van hátrányos
megkülönböztetés Ercsiben is, de bizonyítani nem tudjuk.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

év

15-64 év közötti
lakónépesség száma

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

2007
2008
2009
2010
2011

6 302
6 200
6 765
6 123
6 076

41
139
194
236
181

0,7%
2,2%
2,9%
3,9%
3,0%

Forrás: TeIR
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év

2007
2008
2009
2010
2011

nyilvántartott álláskeresők száma

fő
390
455
633
619
645

álláskeresési járadékra jogosultak

fő
81
359
499
518
445

%
21,0%
78,9%
78,8%
83,7%
69,0%

Forrás: TeIR
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

év

rendszeres szociális
segélyben részesülők

fő

2007 180
2008 215
2009 27
2010 47
2011 48
2012 54
Forrás: TeIR

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(álláskeresési támogatás)

15-64 évesek %-ában

fő

munkanélküliek %-ában

2,9%
47,2
4,3
7,6
7,4
na

30
0
264
326
392
388

7,7
0
41,2
52,7
61
na

Azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt nem
tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett

0
0
0
0
0
109

Azoknak a száma, akiktől helyi
önkormányzati rendelet alapján megvonták
a támogatást

0
0
0
0
0
0

A pénzbeli ellátottak száma az elmúlt években folyamatosan nőt. A reájuk fordított költségvetési összeg is állandóan emelkedett. Állítjuk ezt annak
ellenére, hogy a statisztikai adatok az utóbbi két évben csökkenést mutat. Ez azonban a jogszabályváltozásokból következik. Kevesebben fértek bele az
adott jövedelem vagy egyéb határba.

20

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.
a) bérlakás-állomány
Az önkormányzat szociális és bérlakás-állománya nem jelentős, a városban jelentkező lakás
problémák megoldásában nem játszik jelentős szerepet. A bérlakásban élők mobilitása igen
alacsony, emiatt a lakás mobilitás is csekély. A lakások állaga hagy kívánni valót maga után,
többségében komfort nélküliek. A bérlők sok esetben nem fizetik a lakbért.
b) szociális lakhatás
A szociális bérlakásoknál is hasonló a helyzet azzal a különbséggel, hogy a bérlők ezeket a
lakásokat „öröklakásnak” tekintik, s nem kívánnak kiköltözni belőlük. Azt is el kell azonban
mondani, hogy sok esetben nincs lehetősége a bérlőnek másik (saját) ingatlanba költöznie. Ez
nagyon megnehezíti az önkormányzat lakásgazdálkodását. Arra pedig nincs pénze az
önkormányzatnak, hogy építtessen vagy vásároljon lakásokat segítendő a rászorulók lakáshoz
jutását.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Az egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokról nincs információnk, városunkra inkább az
engedély nélkül épített lakások a jellemzők. Ezekről pedig egy-egy konkrét ügy kapcsán szerzünk
tudomást.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Ercsiben a lakásállomány többsége magántulajdon. Vannak sajnos olyan családi házak, melyek
állapota nagyon rossz. Az ezekben a házakban élők anyagi helyzete általában, még az
önkormányzati támogatásokkal együtt sem nyújtanak fedezetet a házak rendbe tételére. Az is igaz,
hogy sok esetben a hanyagság vezet el ehhez az állapothoz. Városunkban hajléktalan személy nincs
(illetve nincs róla tudomásunk).
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

év

összes
lakásállomány
(db)

bérlakás
állomány
(db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2007
2008
2009
2010
2011
2012

3118
3142
3153
3158
3166
3169

32
33
32
32
32
31

szociális
lakásállomány
(db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

17
18
13
13
6
8

egyéb
lakáscélra
használt nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

0
0
0
0
0
1

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

22
23
16
16
16
14

2
3
2
2
2
2

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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e) lakhatást segítő támogatások
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési támogatásban
részesülők száma

2007
2008
2009
2010
2011
2012

130
171
214
258
354
348

0
0
0
0
0
0

Az önkormányzat a lakhatással kapcsolatos költségek enyhítéséhez települési támogatás formájában
nyújt a lakosoknak segítséget.
A támogatás formái:
a) fűtési támogatás az október 15. - április 15. napjáig terjedő fűtési időszakra;
b) közüzemi díj támogatás a víz és a villamos energia díjához, a megjelölt szolgáltatóhoz
történő utalással április 15. - október 15. napjáig terjedő időszakra.
A támogatásban részesülők száma folyamatosan nő. Helyi támogatást, mely a lakásvásárlást
segítené, hosszú évek óta nem tud az önkormányzat nyújtani, mert nincs rá forrása.
f) eladósodottság
Az eladósodottság mértéke hasonló, mint az ország többi részén, azonban az érintettek szociális
helyzetéből adódóan a devizahitelesek megsegítésére hozott intézkedések csak nagyon csekély
mértékben segítettek a családokon. Adósságcsökkentési támogatást nem tudtunk a rászorulók
részére nyújtani, mert a jelentkezők túl magas tartozással adták be kérelmeiket.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Ercsinek egy külterületi tanyája van, Rácszentpéter. A várostól 9 kilométerre található Sina-telep
(mely belterület), ahol a csatornázás 2015-ben befejeződött. A tömegközlekedésen keresztül tudnak
az ott lakók Ercsibe eljutni. A gyermekek számára az önkormányzat iskolabusz járatokat biztosít.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Ercsiben Savanyúréten található szegregátum. Ebben a városrészben a romák/szegények aránya is
jelentősen meghaladja a város egyéb területein élőkét. A terület spontán szegregációs terület, a
kialakulásában az önkormányzat nem játszott szerepet. Itt lehetett az elmúlt évtizedekben olcsón
ingatlant venni. A területen található házak magántulajdonban vannak. A kiterjedtsége néhány utcát
jelent, ahol a házak állapota a városi átlaghoz képest rosszabb, a megközelíthetősége,
közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezetegészségügyi jellemzői megegyeznek a város egyéb területeivel. Az úthálózat állapotán van még
mit javítani, de ez sajnos a település más részeire is elmondható.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
A szegregátumban élők pontos száma nem ismert a korábban már jelzett okok miatt (becsült adatok
alapján 7-800 fő lehet), de a romák többsége ezen a területen él. Emiatt koncentrált a szegények,
segélyezettek száma, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
A szegregációval veszélyeztetett területen az ott élő romák és nem romák aránya folyamatosan
változik. A romák száma nő, a nem romáké csökken. Ennek oka leginkább az elvándorlás. Az ott
élők (romák és nem romák is) gyakran panaszkodnak a közbiztonság és az életkörülmények
fokozatos romlásáról, mindennapos zaklatásokról, az ingatlanok (házak) megrongálásáról. A házak,
ingatlanok értéke folyamatosan csökken, s emiatt egyre többen nem is eladják, hanem elhagyják a
házaikat, melyeket aztán mások „vesznek birtokba”.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A városi ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhetők, egységes, egymásra épülő
szolgáltatásokat nyújt folyamatos és megbízható módon. Az ellátórendszer hatásosságát és
hatékonyságát eredményezi az is, hogy az egészségügyi, az oktatási- közművelődési-, sport- és a
foglalkoztatási intézmények, szervezetek a szakmai programjuk megvalósítása során
együttműködnek.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az állampolgárok a közszolgáltatások egy részét – az alap- és járóbeteg szakellátás formájában helyben elérik. A fekvőbeteg ellátás, illetve a járóbeteg szakellátás helyben el nem érhető ellátásai a
dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetben érhetők el. Az Önkormányzat minden
kötelező feladatát ellátja, megjelenő lakossági igények alapján önként vállalt feladatokkal egészíti
ki az ellátó rendszerét.
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési
önkormányzati feladatok tekintetében:
• háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
• fogorvosi alapellátás,
• alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),
• védőnői ellátás,
• iskolaorvosi ellátás.
Ercsiben 4 háziorvos praxis működik. Az általuk ellátott betegek (esetek) száma 41600 fő. Ez 1155
esetet jelent havonta orvosonként. A házi gyermekorvosok (2 praxis) 16880 főt láttak el. Az átlagos
betegforgalom nagysága havi bontásban a házi gyermekorvosoknál 703 fő/hó/praxis. Betöltetlen
praxis nincs.
A városban sokszakmás járóbeteg szakellátás működik. Az adatok azt mutatják, hogy a
rendelkezésre álló 200 szakorvosi óraszám/hét, illetve a 120 nem szakorvosi óra/hét az általuk
művelt mintegy 21 szakterület vonatkozásában kielégíti a lakosok szükséglet alapú járóbeteg
szakellátási igényeit. (2012-ben az éves betegforgalom 45500 eset volt.) Az előjegyzési rendszer
lehetővé teszi a telefonon, személyesen vagy interneten történő bejelentkezést.
24

A fogorvosi alapellátás területén 2 vegyes (felnőtt-gyermek) praxis elégíti ki a lakossági
szükségleteket. Betöltetlen praxis nincs.
4 körzeti védőnő a házi gyermekorvosokkal szoros együttműködésben végzi munkáját.
Tevékenységükkel a város egészét lefedik, az érintett családok (anyák, várandósok, gyermekek)
részére elérhetőek. Betöltetlen álláshely nincs.
Az orvosi ügyelet éjszaka és munkaszüneti napokon 24 órás központi ügyelet formájában
tevékenykedik.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára
biztosított, az egészségügyi szűrések térítésmentesen és önkéntes bejelentkezés alapján az
állampolgárok számára hozzáférhetők. Ebben fontos tényező, hogy részben a szociálisan rászorult
lakossági szegmens prevenciója élvez prioritást, de idetartoznak az életkor és neme által
meghatározott kockázati faktor lehetőségével bíró állampolgárok is. Városunkban több éve
folyamatos a 15 éves lányok részére a humán papilloma vírus elleni védőoltás biztosítása. Fogászati
szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a 2 fogorvos végez az oktatási intézményekkel történt
megállapodások alapján. Az iskolafogászati rendelésen szinte minden tanuló megjelenik
szűrővizsgálaton.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Nem releváns adat.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az önkormányzat minden köznevelési intézményben és idősek klubjában megszervezi a
közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.
A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos, szakember bevonásával történik.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Az önkormányzati sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra jónéhány
formáját, a gyermekek és felnőttek testkultúrális, rekreációs és szabadidős tevékenységétől,
rendszeres testmozgásától a technikai és szellemi sportokon át a versenysportig, beleértve a
testnevelés, testedzés és az egészségmegőrzés minden kapcsolódó területét. A köznevelési
intézmény tornaterme (sportcsarnok) megfelelően szolgálja a testnevelés és szabadidősport ügyét
(edzések, kiegészítő foglalkozások) is.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz az Ercsi Szociális Szolgálat biztosítja
az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. A szolgálat a preventív
rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújtanak az állampolgárok
önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható: a szociális
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás,
idősek elhelyezését nyújtó intézménye. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan,
koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális
ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas
ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások
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gyakorlatában a személyközpontú szociális munka folyamatosan biztosított, amely megteremti a
hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit.
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 szankció megállapítására nem került sor.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével,
részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati
intézmények, a templomok, a civil szervezetek.
A város lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy
lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és
környezet problémáit együtt kezeljük.
2016-ban elkészült az ágazatokat, szakterületeket legmagasabb szinten összefogó Integrált
Városfejlesztési Stratégia, amely az erre épülő városrendezési tervekkel térbeli-műszaki-ökológiai
kereteket biztosít majd a megfogalmazott célkitűzéseinek megvalósításához.
Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár programjait a lakossági igényekre és a civil
szervezetek kezdeményezéseire tekintettel alakítják a lehetőségek függvényében.
A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi média szolgál. Az önkormányzati újság,
az Ercsi Híradó kiadási költségeinek biztosításával, az újság eljut az állampolgárok, a
vállalkozások, intézmények felé. A városi kábeltévé működési, üzemeltetési költségeinek
biztosításával és az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárában a városra vonatkozó
főbb adatok, helyi önkormányzati jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek széles körű tájékoztatást
biztosítanak.
A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a város fejlődéséhez járulnak hozzá. Az
Önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, rendszeres tájékoztatással és folyamatos
párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. Számos civil szervezet önkéntes munkájával és
adományok közvetítésével enyhíti a hátrányos helyzetű családok mindennapjait.
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása többségében
biztosított. A város állampolgárai számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és a jogos
igényeket kielégítik. Az önkormányzat részben, mint intézményalapító és fenntartó, illetve
működtető, részben szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. Az egyes feladatok ellátása során
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együttműködik a helyi, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, civil szervezetekkel,
gazdasági társaságokkal, a történelmi egyházakkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal és egyéb
szervezetekkel.
A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási
biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a
közszolgáltatások fenntartása.
Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a
fizikai környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a gyermekjóléti, a
szociális, egészségügyi, óvodák, közművelődési, sport egyéb szabadidős tevékenységek.
Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A városunkra nem az etnikai konfliktusok a jellemzők, hanem a szegénységből fakadó bűnügyi
jellegű atrocitások.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az országos karitatív és a helyi civil szervezetek mellett az Ercsi Szociális Szolgálat szervez, illetve
hajt végre adományozásokat. Ezek főleg ruha és élelmiszer adományok.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Nem áll rendelkezésünkre értéklehető adat arra vonatkozóan, hogy városunkban hány fő vallja
magát roma kisebbséghez tartozónak. Becslések szerint számuk 1800-2000 fő.
Városunkban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakult, aktívan részt vesz a roma közösségi
programok szervezésében.
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé
tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük
társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken,
lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci
esélyeik többtízszer alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális. Ez
városunkban sincs másképp. Tapasztalataink szerint körükben a rizikófaktorok közül a dohányzás, a
magas vérnyomás, valamint táplálkozási problémák, és a prevenció hiánya egyértelműen az
egészségi állapotot befolyásoló tényezőnek bizonyulnak. Tapasztalataink szerint a romák nagy
része az ingyenes egészségügyi ellátást sokkal ritkábban veszik igénybe.
Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működési feltételeit biztosítja, támogatja a pályázati tevékenységében, a tevékenységek
finanszírozáshoz nyújt támogatást.
Együttműködési területek:
• Az önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott közművelődési intézmény és kulturális
programok kínálatában megjelenjenek a roma kisebbségi kultúrát, mint értéket bemutató
elemek.
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Az RNÖ és a városi Önkormányzat közös célja minden egyes programokkal, intézkedésekkel:
•
•
•
•

A gyermekek tanulmányi eredményeinek javítása, készség és képességfejlesztés,
korrepetálás, pótvizsgára való felkészítés.
Roma identitás elmélyítése, példaértékű roma emberek bemutatásával.
Szabadidős tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül erősítjük szocializációs, verbális,
manuális fejlődésüket.
A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében a bűncselekmények csökkentése.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az önkormányzat vállalja, hogy más állami szervezetek
illetve civil szervezetek bevonásával és közreműködésével
a közfoglalkoztatásból kikerülő, ellátatlan aktív korú
munkanélküliek számára álláskereső tréninget szervez,
vagy munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával támogatja
a nyílt munkaerőpiacra történő kilépésüket.
Az önkormányzat támogatja, hogy a településen élő
Magas munkanélküliségi ráta az országos arányhoz képest,
hátrányos helyzetű munkavállalók önfoglalkoztatása
ami a valóságban még nagyobb lehet.
érdekében Szociális Szövetkezetek alakuljanak. Az
önkormányzat vállalja, hogy 2013. év végéig szervezett
tájékoztatást nyújt a településen élő hátrányos helyzetű
munkavállalók számára a Szociális Szövetkezet
megalakítását
támogató
pályázati
forrásokkal
kapcsolatban. Az önkormányzat igény szerint részt is vesz
a szövetkezetek megalakításában.
A Sina-telepen lakók részére a szennyvízcsatorna
A szennyvízcsatorna közszolgáltatás biztosítása
közszolgáltatás nem biztosított
Az
egészségügyi
szűrések
népszerűsítése.
Az
egészségtudatos életmódra nevelés a felnőttek körében is,
A város állampolgárai egészségügyi állapota nem jó, de
annak tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon való mind
nagyjából azonos az országos mutatókkal.
nagyobb számú megjelenés az egészségesebb életet, a
várható élettartam megnövekedését eredményezheti.
Helyi
médiában
„jó
példák”
megjelenítésének
A romákkal szembeni diszkrimináció megjelenése az kezdeményezése. Az intézményekben és a közösségekben
országos médiák közvetítésével.
közös akciók a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
közösen.
A digitális írástudás hiánya akadályozza a munkanélküliek
Képzések bővítése a munkanélküliek körére.
munkaerő-piacon történő elhelyezkedést.
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

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

2007

77

na

157

2008
2009
2010
2011

86
87
66
92

na
na
na
na

167
226
258
368

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az
egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő
intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek
javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját
alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál
sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében
figyelhető meg.
A gyermekjóléti ellátás feladatait az Ercsi Szociális Szolgálaton belül működő gyermekjóléti
szolgálat végzi Ercsiben.
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi
rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző
tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton
keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok
együttműködésén alapul. Városunkban a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív
gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A veszélyeztetett és a védelembe vett gyermekek száma igen magas (nagyvárosokéval vetekszik),
és folyamatosan nő. Ez visszavezethető a városban élők rossz anyagi helyzetére, s sajnos sokszor az
életvitelükre is.
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Az általános iskolákban hátrányos helyzetű tanulók száma 384 fő, ebből a halmozottan hátrányos
helyzetűek száma 144 fő (A HHH adatok az elmúlt évhez képest tovább nőttek. További lépéseket
kell tenni a szülői nyilatkozattételek ösztönzése, a HHH tanulók teljesebb körű felmérése
érdekében.) Az óvodákban a hátrányos helyzetű tanulók száma 268 fő, ebből a halmozottan
hátrányos helyzetűek száma 121 fő. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma az elmúlt években folyamatosan nőtt.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből
Ebből
Rendszeres
tartósan
Kiegészítő
tartósan
Rendkívüli
gyermekvédelmi
beteg
gyermekvédelmi
beteg
gyermekvédelmi
év
kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
részesítettek száma gyermekek részesítettek száma gyermekek részesítettek száma
száma
száma
2007

639

na

0

na

133

2008

665

na

0

na

166

2009

706

na

0

na

306

2010

803

na

0

na

159

2011

804

na

2

na

164

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Folyamatos emelkedést mutat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma. Ez
is jól mutatja a családok szociális helyzetének romlását.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az elmúlt éveket vizsgálva megállapítható, hogy a támogatásban részesített gyermekek száma évről
évre jelentős növekedést mutat. A jelenlegi gazdasági helyzetben, a családoknak megterhelő az
óvodai térítési díjak megfizetése, valamint a tankönyvek megvétele ez a kedvezmény
megállapításával ingyenessé válik. A 0-18 éves korú lakosság 48,9 %-a részesül támogatásban.
Az önkormányzat költségvetésében az évente kétszeri kifizetés kiadásként nem jelentkezik, mivel
100%-os állami normatíva igényelhető a kifizetett összeg után.
Óvodáztatási támogatás: 2008. évben került bevezetésre a támogatási forma célja a gyermek óvodai
beíratásának és folyamatos óvodai részvételének ösztönzése.
A támogatás összege első alkalommal gyermekenként 20.000.-Ft, azt követően esetenként és
gyermekenként 10.000.-Ft. A támogatás folyósítása évente két alkalommal tárgyév június és
december hónapjában történik.
Bevezetése óta folyamatos növekedést mutat a részesülők száma, megismerték az ellátási formát.
Az óvodák tájékoztatása alapján a tervezett célt a támogatási forma elérte, a gyermekek fiatalabb
korban kerülnek beíratásra és hiányzásuk kevesebb. Célszerű lenne azonban a jogszabályok további
szigorítása a feltételek terén, valamint a következetesebb ellenőrzéshez kötni a támogatás
folyósítását.
2011. évben 109 gyermek részesült támogatásban, 1.390eFt összegben.
2012. évben 150 gyermek kapott támogatást, 1.800eFt összegben.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az étkeztetésben részesülők átlagos létszáma 2012-ben óvodás korú: 50%-os kedvezmény 24 fő;
ingyenes 187 fő volt. Az iskolás korúak közül 50%-os kedvezményt 9 fő, ingyenes étkezést 225 fő
kapott.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Ercsiben nincs e kritériumnak megfelelő gyermek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Visszautalva a korábban már leírtakra, mivel a szegregált terület nem különbözik a város egyéb
területeitől, az itt élő gyermekek helyzete sem rosszabb, mint a máshol élőké.
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)
Lásd: 3.6. a) pontnál
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Lásd: 3.6. a) pontnál
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben
intézményhálózaton keresztül. Az óvodákban, általános iskoláinkban zajló szűrőprogramok
rendszeresek, amelyeket korrekt tanácsadás egészít ki. A vizsgálatok mellett gyógyúszás segíti a
gyermekek fejlődését.
A védőnők családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak
problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal
orvoshoz forduljanak. Az iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi
ismeretterjesztést végeznek.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátásokat az Ercsi Szociális Szolgálat szervezi, a jelzőrendszeren keresztül
érkezett vagy az önként jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a védelembe
vétel előkészítésében, folyamatában, felülvizsgálatában. Szolgáltatásai: gyermekjóléti szolgáltatás,
családsegítés.
A gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde és a családi napközi) jelenleg még nem biztosított
Ercsiben.
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e) gyermekvédelem
A gyermekek védelmét szolgálják a pénzbeli és természetbeni ellátások, melyeket a szociálisan
rászorulók által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a
gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 22/2009.(VIII.27.) számú rendelet
tartalmazza.
A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A
gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk. A veszélyeztetettség
jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer
működésének minősége. A jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és a problémák
mentén történik. A városi jelzőrendszer összetétele sokszínű, minden olyan intézmény, hatóság,
civil szervezet részt vesz benne, akik szakmai munkájuk során kapcsolatban állnak a gyermekekkel.
Együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják. 2012. évig az önkormányzati fenntartású
közoktatási intézményekben a gyermekvédelmi munkát 4 gyermekvédelmi felelős részállásban látta
el (óvodák: 2 fő, általános iskolák: 2 fő).
2012. évben a közoktatási intézményi feladatok a város saját fenntartású intézményeiben: 2 óvoda,
1 általános iskola ellátott volt. Az alapfokú művészetoktatás az általános iskola kereteiben elérhető
volt. A városban 1 alapítványi általános iskola működik.
A városban megoldott az óvodáskorú és az általános iskoláskorú gyermekek elhelyezése.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzet esetén a családokat segítő szolgáltatások egyelőre nem működnek városunkban.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az önkormányzati sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra jónéhány
formáját, a gyermekek és felnőttek testkulturális, rekreációs és szabadidős tevékenységétől,
rendszeres testmozgásától a technikai és szellemi sportokon át a versenysportig, beleértve a
testnevelés, testedzés és az egészségmegőrzés minden kapcsolódó területét. A köznevelési
intézmény tornaterme (sportcsarnok) megfelelően szolgálja a testnevelés és szabadidősport ügyét
(edzések, kiegészítő foglalkozások) is. A városban több sportegyesület működik, melyek biztosítják
az érdeklődő gyermekek számára is a sportolási lehetőségeket.
Több szervezet, intézmény szervez nyárra a gyermekeknek programokat, táborokat.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért
nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek
térítésmentesen kapják az ellátást. Ehhez csatlakozik az önkormányzati támogatás. Az elmúlt évek
adatait vizsgálva jelentős emelkedés érzékelhető a támogatottak számában. A támogatásban
részesülők növekedésére valós indokot nehéz találni, sokkal inkább a „most adjunk be egy
kérelmet, hátha kapunk valamit” gondolat érvényesül. Kevés azon kérelmezők száma, akik valódi
krízishelyzetben vannak, a mindennapi szegénységüket leszámítva. Ercsiben elmondható, hogy
bizonyos rétegek között állandósult a szegénység, melyből a pár ezer forintos segély nem jelent
kiutat, csak pár pillanatra könnyít az életen.
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A támogatásra fordított összeg a tavalyi évben 654 eFt volt.
Az előző évekhez hasonlóan Ercsi Város Önkormányzata a gyermekek étkeztetését diákétterem
működtetése keretében látja el.
Az Ercsi, Bem u. 1. szám alatt működő étterem biztosítja az óvodás és iskolás korú gyermekek,
valamint az idősotthoni gondozottak étkeztetését. 2009. évben szolgáltató váltás történt az
étkeztetésben, mely a kiszolgált ételekben minőségi javulást eredményezett.
Az étkeztetésben részesülők átlagos létszáma 2012-ben óvodás korú : 50%-os kedvezmény 24 fő;
ingyenes 187 fő volt. Az iskolás korúak közül 50%-os kedvezményt 9 fő, ingyenes étkezést 225 fő
kapott.
A szünidőben intézményesített étkeztetés az óvodákban és az iskolában is megoldott.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nem volt észrevétel.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Nincs ilyen adat.

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
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a
gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait
és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-egy
gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan
jelentkeznek.
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a
tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó:
Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét
foglalta magába.
A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a
gyermek mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a
gyermek számára veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket,
zavarokat eredményezhetnek.
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-,
oktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek
jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.
Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A
családtagok hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási
körülmények a gyermek testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára
problémát okozhat a hosszan tartó, vagy súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő
élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”.
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A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési
formák jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült
gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái következetlenség, szigor és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy
ellenkező esetben: a gyermek képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés,
odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt
rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.
Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem
zárja ki a bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető).
Ercsiben 405 hátrányos helyzetű gyermek, 268 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekről van
információnk, de sajnos a nyilvántartás nem pontos. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen benyújtott nyilatkozat alapján történik. Ez pedig
esetleges, mivel sokan nem vagy nem jól töltik ki, s nem hozzá vissza a nyomtatványt.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

A segítő szakmák jelenléte a gyermekvédelmi munka eredményességét erősíti az intézményekben.
A segítő munka aktív részesei a fejlesztő pedagógusok, az intézményi pszichológusok, a
logopédusok és a nevelési tanácsadó pszichológusai is.
Iskolapszichológusok munkájára a gyermekekkel való egyéni beszélgetés mellett a pedagógusoknak
is nagy igényük van a gyermek személyiségfejlesztése során.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök fontos feladatot látnak el a köznevelési intézményekben a
veszélyeztető körülmények feltárása, ezek megszüntetése, kialakulásuk megelőzése területén
éppúgy, mint a drogprevenciót, egészségnevelést illetően.
Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. Valamennyi óvoda
infrastruktúrája magas szintű ellátást biztosít, és ennek előnyeit a HH/HHH gyermekek is élvezik.
Mind a két óvodában dolgozik fejlesztő pedagógus.
A pedagógusok képzettsége, és innovációs készsége kiemelkedő, a kompetenciafejlesztés, egyéni
differenciálás terén. A Humánerőforrás és a Társadalmi Megújulás Operatív Programok által szinte
valamennyi pedagógus érintett volt az elmúlt években, és részt vett esélyegyenlőséghez kapcsolódó
módszertani képzésen. A pedagógusok továbbképzése részben önkormányzati részben uniós
forrásokból valósul meg.
A szakemberek gondoskodnak a fogyatékkal élő gyermekek
tájékoztatásáról, a korai fejlesztés egyéb lehetőségeinek ismertetéséről.

szüleinek

hatékonyabb

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Településünkön hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén
nincs.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Nincs ilyen különbség.
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek oktatását minden köznevelési intézmény
vállalja.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

HH és HHH adatok közötti nagymérvű különbség
tájékoztatás a HHH státusz előnyeiről (védőnői hálózat,
feltételezhetően
nem
működik
megfelelően
a
óvodapedagógusok és iskolai pedagógusok, családsegítő
nyilatkoztatás
nincsenek megbízható adatok a HHH
szolgálat munkatársai, jegyző)
gyerekekről.
A demográfiai mutatók alapján ugyan csökken a
gyermekek száma, azonban az óvodába járók száma az új Gyermeklétszámhoz
szabályozásnak köszönhetően jelentősen emelkedni fog.
működtetése.

igazodó

intézményhálózat

Az
önkormányzat
elvégzi
a
Gyermekvédelmi
Jelzőrendszer működésének felülvizsgálatát és megújítja a
jelzőrendszer
szereplőinek
együttműködését.
Az
intézkedés szükségességét indokolja, hogy a változtak a
gyermek célcsoportra vonatkozó jogszabályi fogalmak (2h,
Az elmúlt években jól működött a jelzőrendszer, azonban
3h), másrészt a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban, a
ennek a színvonalnak a megtartását a jogszabályi,
gyámhatósági feladatellátásban is komoly változások
szervezeti változások megnehezítik.
történtek a megyei és a járási kormányhivatalok
működésbe lépésével. A felülvizsgálat végén olyan
Információs lap készül, amely tartalmazza az
gyermekvédelmi
jelzőrendszer
szerepelőinek
új
elérhetőségeit.
Az Önkormányzat a Gyermekjóléti Szolgálat bázisán
felméri a 0-3 év közötti gyermekek településen elérhető
napközbeni
ellátásban való részvételének lehetőségét. A
A gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde és a családi
felmérésre
alapozva
az önkormányzat megvalósíthatósági
napközi) jelenleg még nem biztosított.
tanulmányt készít annak érdekében, hogy a településen élő
0-3 év közötti veszélyeztetett gyermekek legalább 50%-a
kerüljön be a korai fejlesztést nyújtó szolgáltatásokba.
Krízishelyzet esetén a családokat segítő szolgáltatások Helyettes szülői hálózat
egyelőre nem működnek városunkban.
vizsgálata a településen,
gondozásának megoldására.

kiépítésének lehetőségei
a gyermekek átmeneti
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

év

2007
2008
2009
2010
2011

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

3 348
3 318
2 745
3 289
3 267

2 954
2 980
2 952
2 951
2 987

3 158
3 087
2 414
2 970
2 920

2 738
2 756
2 950
2 651
2 689

190
231
308
319
357

216
224
288
300
298

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés
adattal rendelkeztek a gender szempontok és problémák tekintetében.
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg:
a település összlakosságszámának 49 %-a nő (4224 fő);
a női lakosok több mint fele 18-65 éves, tehát aktív korú (2684 fő).
A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők
átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a
vizsgált időszakban mindvégig 60 év alatt végig alacsonyabb, mint a férfiaké. Ez fordítottja az
országos átlagnak a 60 év alattiak esetében.
A nemek szerinti megosztásban a gazdasági válság időszakában a női munkanélküliek arányának az
emelkedése volt jellemző, ha nem is olyan mértékben, mint a férfiaknál.
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
• a 45 év feletti nők az alacsony képzettség miatt,
• a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
• a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel.
Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt.
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Sajnos nem nagyon vannak ilyen programok Ercsiben. A környékbeli településekre pedig a
gyerekek és/vagy szociális helyzet miatt nem tudnak elutazni az ilyen programokra.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű férfiak elhelyezkedése kapcsán már írtuk, hogy szinte lehetetlen
munkát találniuk. Ez a nőknél még nehezebb, mivel a gyermeknevelés az ő feladatuk, s ezt nem
minden munkáltató „értékeli”.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Az országban jellemző a nők bérezésére, hogy alacsonyabb, mint az ugyanolyan munkát végző
férfiaké. Ezt azonban nem lehet (nem is helyben kell) megoldani csak országos intézkedésekkel.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges lenne a bölcsődei férőhelyek
száma. A gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek és családi napközi hálózat
azonban teljes egészében hiányzik településünkön, pedig nagy szükség lenne rá. A legtöbb
foglalkoztatónál, így az önkormányzatnál sincs rugalmas munkaidő.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

év

védőnők
száma

0-3 év közötti gyermekek
száma

átlagos gyermekszám védőnőnként

2007
2008
2009
2010
2011
2012

4
4
4
4
4
4

410
405
400
386
357
378

102
101
100
97
89
94

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg.
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget
nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok
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kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában
kerül sor.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a
védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre
derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Krízishelyzet esetén a nőket segítő szolgáltatások egyelőre nem működnek városunkban. Ezen, a
lehetőségekhez mérten, mielőbb változtatni kell. Megállapodásokkal, vagy egyéb módon biztosítani
kell ezeket az ellátási formákat.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának
erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 2 nő található. A Polgármesteri Hivatal
középvezetőinek közel 50 %-a nő. Ha az önkormányzati intézmény hálózat felső vezetését
vizsgáljuk, akkor majd 70 %-a nő.
Megállapítható, hogy Ercsiben nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a
munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében
keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a
munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák.
A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex
programokkal lehet enyhíteni.
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól
eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő
eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kellene teremteni, amely közösségi teret nyújt
számukra is.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Nincsenek krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
(nincs családok átmeneti otthona és anyaotthon a
településen).

A tartós munkanélküliség aránya a
magasabb.

Gyermekek mellett nehéz elhelyezkedni

fejlesztési lehetőségek
Családok átmeneti otthona és anyaotthon által biztosított
szolgáltatás elérhetővé tétele

Az önkormányzat a 180 napnál hosszabb ideje álláskereső,
tartósan munka-nélküli nők számára, a helyi munkáltatók
körében végzett képzési igények felmérése alapozva
nők esetében felnőttképzési tervet készít. Az önkormányzat a
felnőttképzési program megvalósítása érdekében felveszi a
kapcsolatot
azokkal
az
állami
felnőttképzési
intézményekkel, amelyek segítséget nyújthatnak a képzési
program.
A gyermekjóléti
bővítése.

szolgáltatások,

ellátások

körének
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6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
2. számú táblázat - Állandó népesség
nők
4 224
151
621
177
2 405
279
742

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

fő
férfiak
4 395
114
735
159
2 801
255
445

%
összesen
8 619
265
1 356
336
5 206
534
1 187

nők
49%
57%
46%
53%
46%
52%
63%

férfiak
51%
43%
54%
47%
54%
48%
37%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

1 463
1 156
1 168
1 189
1 187

1 629
1 493
1 430
1 402
1 356

89,8%
77,4%
81,7%
84,8%
87,5%

2001
2008
2009
2010
2011
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

év

nyugdíjban,
nyugdíjszerű
ellátásban
részesülő
férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő
nők száma

összes
nyugdíjas

2007
2008
2009
2010
2011

935
951
951
949
948

1 281
1 299
1 254
1 237
1 260

2 216
2 250
2 205
2 186
2 208

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Városunkban az országos trenddel ellentétben nem növekedett számottevően a nyugdíjas korúak
száma, de ez várhatóan nálunk is be fog következni tekintettel arra, hogy magas a középkorúak
száma.
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a
házasok, és növekszik az özvegyek aránya.
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
– növekszik az átlagéletkor,
– magasabb a középkorúak halandósága,
– nők hosszabb életkilátása.
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül.
Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a
dementia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen
70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel, ha speciális
tudással rendelkezik.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Az idősek helyzetét tovább rontotta a jelenlegi szabályozás, mely nem teszi lehetővé (illetve külön
elbíráláshoz köti) a közalkalmazottak nyugdíjkor utáni közszférában történő tovább dolgozását,
illetve választási kényszert alkalmaz: vagy nyugdíj, vagy fizetés.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az idősek esetében - hasonlóan az elemzésben szereplő más csoportokhoz - elmondható, hogy
feltételezhető a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén, de nem bizonyítható.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés, valamint az időseket, az életkorral járó sajátos igények
kielégítését célzó programok.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi,
szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a város minden állampolgára részére
biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Városunkban a szolgáltatások
köre rendkívül színes képet mutat. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának és
emellett önként vállalt intézkedéseket is biztosít.
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerepet
vállalt az önkormányzat (egészségügyi intézmény fejlesztése, az Idősek Otthona bővítése). Ercsiben
nem működik civil fenntartású szociális intézmény.
Néhány szó az időseket ellátó Ercsi Szociális Szolgálat által végzett tevékenységről.
A szociális étkeztetés szociális alapellátás, mely 2005. január 01.óta az intézmény feladatai közé
tartozik.
A helyi rendelet értelmében szociális étkeztetésre jogosult az, aki a szociális helyzete, kora illetve
egészségi állapota miatt rászorult személy, aki önmaga vagy eltartottja részére átmeneti, vagy tartós
jelleggel a napi egyszeri meleg étkeztetésről gondoskodni nem tud.
Az étkezést a Junior Vendéglátóipari Rt. biztosítja az igénybevevők számára, többféle módon
(helyben fogyasztással, elvitelre, vagy házhoz szállítással). A szállítás az Ercsi Szociális Szolgálat
gépkocsijával történik.
Szociális étkeztetést elvitellel, helyben fogyasztással igénybe vevők száma
ÉV
Összes ellátott
Nők
6 fő
12 fő
2008.
17 fő
6 fő
2009.
40 fő
23 fő
2010.
49 fő
28 fő
2011.
42
fő
18 fő
2012.
36 fő
18 fő
2013. április 30.

Férfiak
6 fő
11 fő
17 fő
21 fő
26 fő
18 fő

Szociális étkeztetést házhozszállítással igénybe vevők száma
Év
Összes ellátott
Nők
26 fő
10 fő
2008
22 fő
16 fő
2009.
21 fő
12 fő
2010.
15 fő
8 fő
2011.
12 fő
6 fő
2012.
19 fő
11 fő
2013. április 30.

Férfiak
16 fő
6 fő
9 fő
7 fő
6 fő
8fő
42

Idősek Klubja
Az Idősek Klubjában férőhelyek száma 20 fő.
Az Intézményben lehetőség van a gondozottak számára napi kétszeri étkezésre.
A reggelit helyben készítjük, az ebédet a Junior Vendéglátóipari Rt. biztosítja.
A gondozottak részére rendszeres vérnyomásmérés és vércukormérés történik, ha szükséges a
fürdetésnél, étkezésnél segítünk.
A pihenést külön pihenőszoba biztosítja számukra. A
kezelőorvossal és hozzátartozóval kapcsolatot tartunk.
A katolikus pap havi egy alkalommal tesz látogatást az intézményben.
Az intézmény buszával szállítjuk gondozottainkat. A tagoknak napközben különböző programokra
van lehetősége. Az időtöltéshez TV, videó, DVD lejátszó, rádió, könyvek és friss újságok állnak
rendelkezésre. Sok érdekes, új előadást szervezünk, pl-: a cukorbetegségről, hypertoniáról
egészséges táplálkozásról, bűnmegelőzésről. Heti fix programok vannak, amit előre tudnak a
klubtagok. Hétfőn és szerdán torna az udvaron vagy a nappaliban. Közösen találják ki az ügyességi
és labdajátékokat. Kedden gyógymasszőr várja a tagokat és lakókat. Csütörtökön kézműves
foglalkozást tartunk, pl-: rajzolás, festés, termések gyűjtése és ebből fali képek készítése. Pénteken
bevásárlás, dvd nézés, kertészkedés. Szeptemberben kirándulást szerveztünk Rétimajorba a
klubtagoknak és az otthon lakóinak, örömünkre szolgált , hogy hozzátartozó is velünk tartott.
Az idősek klubjában 1 gondozónő, 1 klubvezető (az idősek otthona főnővére) dolgozik ápolói
végzettséggel.

Az idősek klubját igénybevevők számának alakulása
Év
Összes ellátott
Nők
17 fő
14 fő
2012.
14
fő
12 fő
2013. április 30.

Férfiak
3 fő
2 fő

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás mely a városban 30 éve működik.
A helyi rendelet értelmében, házi segítségnyújtásban kell részesíteni életkortól függetlenül
mindenkit, aki otthonában nem tudja ellátni magát, és róla hozzátartozó nem tud gondoskodni.
Az igénylés beérkezése után a gondozási szükséglet vizsgálatát és a jövedelemvizsgálatot az
intézményvezető végzi.
A gondozók feladata: ebéd kiszállítás, gyógyszer felíratás kiváltás, bevásárlás, vérnyomás és
vércukormérést, ápolási tevékenységek.
A házi gondozó kapcsolatot tart a háziorvossal, a gondozott családjával.

Házi segítségnyújtást igénybevevők számának alakulása
Év
Összes ellátott
Nők
35fő
16fő
2008.
26 fő
17 fő
2009.
27 fő
18 fő
2010.
23 fő
17 fő
2011.
19 fő
14 fő
2012.
16 fő
11 fő
2013.április 30.

Férfiak
19 fő
9 fő
9 fő
6 fő
5 fő
5 fő
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Idősek Otthona
Az intézmény 20 férőhelyes, teljes kihasználtsággal működik.
Az otthonba felvételüket kérő idősek szociális helyzete és egészségi állapota nagyon eltérő.
Otthonban dolgozó nővérek létszáma 5 fő (2 felnőtt szakápoló, 3 fő általános ápoló), 1 fő főnővér
(felnőtt szakápoló). 24 órában biztosítják az ápolást, gondozást a lakók részére. A nővérek feladata
a gyógyszerelés, napi és szükség szerinti fürdetés, étkeztetés, kötözés, mobilizálás, ágyazás
lebonyolítása. Infúzió bekötése és beadása az orvos utasítására, melyet írásban ad. Injekciózás és
vérvétel is beletartozik az ápolói feladatok közé. A napi rutin feladatok közé tartozik a lakók napi
levegőztetése és sétáltatása.
Az intézmény feladata lakók fizikai és mentális állapotának állandó figyelemmel kísérése,
hozzátartozókkal kapcsolattartás, együttműködés az otthonápolás dolgozóival, körzeti nővérekkel,
háziorvosokkal és az intézmény orvosával.
Jellemző a szociális szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, az egyes ellátások személyre
szabottak és egyéni szükséglet felmérésen alapulnak. A személyre szabott szolgáltatások
biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja.
Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás
érzése.
Az egészségügyi ellátás a 3.6. pontnál már részletesen bemutatásra került. Az idősek ellátáshoz való
hozzáférése biztosított.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A Képviselő-testület kiemelten kezeli az időseket, és intézményein keresztül biztosítja az aktív
bekacsolódásukat a közéletbe. Ezt az idősek igénylik is, s meg is tesznek ennek érdekébe mindent.
A nyugdíjas klubok, a hagyományőrzők és az énekkar is aktívan részt vesznek a városi
rendezvényeken, s számos esetben ők is tartanak rendezvényeket.
c) idősek informatikai jártassága
Ercsiben az idősek informatikai jártassága a koruk, az érdeklődésük és az anyagi lehetőségeik miatt
elég rosszak. A meglévő lehetőséget sem használják ki.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősek számára Ercsiben főleg a nyugdíjas klubok és az Ercsi Szociális Szolgálat szervez
programokat. Ezek a programok a nyugdíjas klubok szokásos megemlékezései ünnepségei.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az önkormányzat megalakítja az Idősügyi Tanácsot és
működteti a következő 5 évben annak érdekében, hogy az
érintettek is részt tudjanak venni az idősek életét
Az idősek nem tudnak a számukra szervezett befolyásoló döntések véleményezésében. Az Idősügyi
Tanács részt vesz az idősek számára fontos települési
programokról.
közszolgáltatások
értékelésében
és
javaslatokat
fogalmazhat
meg
az
idősellátás
átalakításával
kapcsolatban.
A településen élő 65 év feletti emberek körében az idős
kortárs közösséghez tartozás lehetőségét a következő két
évben az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel
Sok az egyedül élő vagy „bezárkózott” nyugdíjas.
támogatni fogja és kommunikációs eszközök igénybe
vételével népszerűsíteni fogja.
Az idős célcsoport a számítógép és internet használat
alacsonyabb mértékű, mint a fiatalabb korosztályok
körében, ezért az önkormányzat civil szervezetek
Alacsony az idősek informatikai ismerete.
bevonásával „Kattints rá Nagyi!” címmel, hétköznapi
internet használatot és elektronikus levelezési készségek
elsajátítását célzó csoportos s képzéseket szervez a
településen élő 60 éve feletti emberek számára.
Az
egyedül
élő
idős
háztartások
szubjektív
biztonságérzetének javítása érdekében az önkormányzat
együttműködést kezdeményez a Polgárőrséggel. Az
együttműködés rövid távú célja 2013. év végéig az
Önkormányzat és a Polgárőrség közötti megállapodás
megkötése. A megállapodás hosszabb távú célja, hogy a
Gyakran válnak áldozattá az idősek.
közterületi járőr- és figyelőszolgálatot ellátó polgárőrök a
jelzőrendszeri
tevékenység
ellátása
mellett
a
veszélyeztetett,
önmaguk
ellátásában
jelentősen
akadályozott, egyedülálló időseknek a szubjektív
biztonságérzetet növelő személyes gondoskodásban is
szerepet vállaljanak.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A fogyatékos emberek foglalkoztatásának néhány kivételtől eltekintve nincs hagyománya
Magyarországon. A jogszabályi kötelezésnek inkább a befizetendő összeg kifizetésével tesznek
eleget a munkáltatók, mint a fogyatékos alkalmazásával. Nagyon kevés munkahely áll emiatt csak a
fogyatékosok rendelkezésére. Ercsi ezen a téren az országos átlaghoz képest is el van maradva.
Sajnos az önkormányzat sem „jeleskedik” ezen a téren, s a közfoglalkoztatás keretében sem
dolgozik fogyatékos (tegyük hozzá a munka jellege nem is nagyon tenné ezt lehetővé).
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Elmondhatjuk, hogy sejtjük, hogy van hátrányos megkülönböztetés Ercsiben is, de bizonyítani nem
tudjuk. Az ebben érintettek az átlaghoz képest is nehezebben nyilvánulnak meg e témában.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Ilyen intézmények, szolgáltatások, programok nincsenek városunkban. Tegyük azonban hozzá,
hogy a jelenlegi jogi szabályozás településnagysághoz köti az egyes szolgáltatások ellátásának
kötelezettségét. Az Ercsi méretű települések esetében ilyen kötelező ellátás nincs előírva. Az pedig,
hogy önként biztosít-e ilyen szolgáltatást az önkormányzat, sajnos pénz kérdése.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők, az
időskorúak járadékában, súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában, súlyos fogyatékos
hozzátartozó ápolása címén, részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

év

megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma

2007
2008
2009
2010
2011
2012

499
511
473
469
288
na

1
2
6
7
8
11

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzati épületek többsége akadálymentes (hivatal, művelődési ház, egészségügyi
intézmény, az óvodák épületei, a szociális szolgálat), az iskola esetében tervek már vannak, de a
forrás hiányzik még hozzá.
Igen/nem
Mozgáskorláto
Vakvezető
Lift
-zottak részére
sáv
mosdó
alapfok
nem
középfok
felsőfok
fekvőbeteg
ellátás
egészségügy
járó beteg
i
igen
szakellátás
intézmények
alapellátás igen

TapintHangos
Indukci
ható
Jelnyelvi
tájékozta-ós
informá- segítség
tás
hurok
ció
nem
nem
nem
nem

nem

nem

igen

igen

igen

igen

nem

nem

igen

nem

igen

igen

igen

nem

nem

igen

nem

igen

igen

igen

igen

nem

nem

igen

nem

nem

igen

igen

igen

nem

nem

igen

nem

igen

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

oktatási
intézmények

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

Rámpa

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális
szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el.
Az önkormányzat, illetve intézményei honlapjai még nem akadálymentesek.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Ezen a területen - az önkormányzati épületektől eltekintve - nagyon rossz a helyzet. Alig akad olyan
munkahely, szolgáltató, mely biztosítaná a maradéktalan akadálymentes közlekedést.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A város területén a járdák - néhány kivétellel - nem akadálymentesek (sok helyen sajnos járda
sincs).
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Ilyen szolgáltatások nincsenek városunkban.
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Ilyen juttatások, szolgáltatások nincsenek városunkban.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Középületek akadálymentesítése és a közszolgáltatásokhoz
Fizikai és informatikai akadálymentesítés
kapcsolódó egyes webhelyek akadálymentesítése nem
megoldott.

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz Fizikai környezetben található akadályok megszüntetése,
való hozzáférés lehetőségeihez nem biztosított az információs és kommunikációs akadályok megszüntetése,
akadálymentes környezet.
lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló program.

A fogyatékkal élők problémáinak
ismerete, tőlük elzárkózás.

nem

Az önkormányzat vállalja, hogy a 2013/2014 éves
tanévtől kezdődően az általános iskolai 7. és 8. osztályos
tanulóinak speciális osztályfőnöki órák keretében
megfelelő esélyegyenlőségi problémákra érzékenyítő „Esély Óra”
címmel foglalkozásokat szervez. A programsorozat a
szakterületen tapasztalattal rendelkező civil szervezetek és
fogyatékkal élő tapasztalati szakértők bevonásával fog
megtörténni.

Az önkormányzat vállalja, hogy a következő 5 évben, a
településen élő súlyos hallássérült emberekkel történő
kommunikáció
akadálymentesítése
érdekében
az
A fogyatékkal élők hivatalos ügyeinek nehézkes intézése,
önkormányzat hivatalának dolgozói közül vagy a
a kommunikációs problémák.
fenntartásában lévő közintézmény közalkalmazottjai közül
egy személy jelnyelvi tolmács képzésének költségeit
átvállalja.
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése
Sokrétű a civil társadalom városunkban, a közfeladatok ellátásában 15 civil szervezet vesz részt:
az oktatás-nevelés terén a közfeladatot ellátó szervezetek száma:
1;
a közrendet, közbiztonságot támogató szervezetek száma:
2;
az
örökségvédelem,
kulturális
hagyományok
ápolása,
kultúra
közvetítése terén tevékenykedő szervezetek száma:
6;
a
célcsoportok
életfeltételeinek
jobbítása
érdekében
humán,
mentálhigiénés,
szociális,
rehabilitációs
jellegű
szolgáltatásokat
nyújtó szervezetek száma:
4;
az
egészséges
életmódot,
egészségügyi
szolgáltatásokban,
főként
sportolást támogató közszolgáltató szervezetek száma:
5.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Az önkormányzat
- támogatást nyújt a civil szervezeteknek, egyházaknak a szociálisan rászoruló gyermekek
táboroztatásához, működésükhöz, s ezen keresztül az általuk képvisel csoportok helyzetének
javításához;
- segíti az egyházak karitatív tevékenységét (ruha és élelmiszerosztás);
- lehetőséget biztosít a Hit Gyülekezetének a hetente a romák (de nem csak romák) részére tartandó
zenés rendezvény lebonyolítására.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzatunk tagja a Szent László-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak. A társuláson
belül partnerség azonban csak az egészségügy, illetve a központi ügyeleti ellátás területén alakult ki
az évek során.
A járóbeteg ellátás területén a kistérséghez (ma járás) tartozó települések közül Ercsi,
Ráckeresztúr, Baracska és Kajászó önkormányzata fogott össze a településeken lakók jobb ellátása
érdekében.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A két nemzetiségi önkormányzat, mely Ercsiben működik, jónéhány kulturális programot szervez a
város lakosai számára. Ebben főleg a horvát nemzetiség jár az élen, a romák kicsit belterjesebben,
inkább csak a romák részére rendezik meg a hagyományőrző rendezvényeiket.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek is kiveszik részüket a városban folyó esélyegyenlőségi tevékenységből, de a
pénzügyi források szűkössége miatt, ez messze nem olyan mértékű és tartalmú, mint amire igény
lenne. A szervezetek jó része önkormányzati támogatás nélkül gyakorlatilag életképtelen lenne.
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A vállaltok és gazdasági társaságok a kötelező (cégen belüli) feladataik ellátásán kívül nem vesznek
részt a város esélyegyenlőségi tevékenységében. Ezen mindenképp változtatni kellene, ám a
jelenlegi gazdasági helyzet ezt nem teszi lehetővé. A cégek a fennmaradásukért küzdenek, s nem
nagyon van forrásuk esélyegyenlőségi tevékenység végzésére vagy támogatására. Még a MOL is,
mely korábban bőkezű mecénáns volt, meggondolja, hogy mit támogat, s milyen összegben.
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 városban dolgozó szociális, egészségügyi,
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere az online kapcsolattartás az
egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet
véleményezésére koncentrálódott.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A tervezet az Önkormányzat honlapján, www.ercsi.hu közzétételre kerül, így állampolgárok is
véleményt mondhattak. A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az
esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás
folyamatos ellenőrzése.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Romák
és/vagy
Magas munkanélküliség
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Álláskereső tréninget szervez, vagy munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása.
Szociális
Szövetkezet
megalakításának
támogatása.

Szennyvízcsatorna közszolgáltatás hiánya

A szennyvízcsatorna közszolgáltatás biztosítása.

A állampolgárok egészségügyi állapota nem jó.

Az egészségügyi szűrések népszerűsítése.

Diszkrimináció megjelenése a médiumokban.

Helyi médiában „jó példák” megjelenítésének
kezdeményezése.

A digitális írástudás hiánya.

Képzések bővítése.

Nincsenek megbízható adatok a hátrányos
helyzetű gyerekekről.

Tájékoztatás a HHH státusz előnyeiről.

Óvodába járó gyerekek száma emelkedni fog.

A jelzőrendszer
változásai.
A gyermekek
biztosított.

jogszabályi,

napközbeni

szervezeti

ellátása

A családokat segítő szolgáltatások hiánya.

nem

Gyermeklétszámhoz igazodó intézményhálózat
működtetése.
Jelzőrendszer működésének felülvizsgálata.

Megvalósíthatósági tanulmányt készítése.

Helyettes szülői hálózat kiépítése.
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Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Az idősek nem tudnak a számukra szervezett
programokról.

Az önkormányzat megalakítja az Idősügyi
Tanácsot.

Sok az egyedül
nyugdíjas.

A 65 év feletti emberek
tartozásának erősítése.

élő

vagy

„bezárkózott”

közösséghez

Alacsony az idősek informatikai ismerete.

„Kattints rá Nagyi!” címmel,
internet képzéseket szervezése.

hétköznapi

Gyakran válnak áldozattá az idősek.

Az
egyedül
élő
idősek
biztonságérzetének javítása.

szubjektív

Nincsenek krízishelyzetben
szolgáltatások.

igénybe

vehető

Családok átmeneti otthona és anyaotthon által
biztosított szolgáltatás elérhetővé tétele.

A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében
magasabb.

Felnőttképzési terv készítése.

Gyermekek mellett nehéz elhelyezkedni

A gyermekjóléti
bővítése.

A fogyatékkal élők problémáinak
megfelelő ismerete, tőlük elzárkózás.

ellátások

Fizikai és informatikai akadálymentesítés

Középületek akadálymentesítése.
Közszolgáltatásokhoz,
kulturális
sportprogramokhoz
nem
biztosított
akadálymentes környezet.

szolgáltatások,

és
az
nem

A fogyatékkal élők hivatalos ügyeinek
nehézkes intézése, a kommunikációs problémák.

Fizikai, információs és
akadályok megszüntetése.

kommunikációs

„Esély
Óra”
szervezése.

foglalkozásokat

címmel

Egy hivatali dolgozó jelnyelvi
képzésének költségeinek biztosítása.

tolmács
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
Munkanélküliség csökkentése.
mélyszegénységben élők

Polgármester, Munkaügyi Központ, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Közműszolgáltatás biztosítása.

Polgármester, Fejér Víz Zrt.
Polgármester, Egészségügyi Központ,
Egészségügyi Központ Kft., Egészséges
Életmód Egyesület
Polgármester, helyi médiumok, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Egészségi állapot javítása.
Diszkrimináció a médiában.

Gyermekek

Számítástechnika ismeretek bővítése

Polgármester, Művelődési Ház, (Eötvös
József Általános Iskola)

Hátrányos helyzetű gyerekekről adatok.

Jegyző, köznevelési intézményvezetők

Óvodabővítés.

Polgármester, Óvodavezetők

Jelzőrendszer felülvizsgálata.

Polgármester,
Szociális
Szolgálat,
védőnők, házi gyermekorvosok, Rendőrség,
Gyermekvédelmi felelős

Gyerekek napközbeni ellátása.

Polgármester

Krízishelyzetben
elhelyezése.
Idősek

Nők

lévő

Idősek
információ
programokról.

gyerekek
hiánya

a

Polgármester,
Szociális
Szolgálat,
védőnők, házi gyermekorvosok, Rendőrség,
Gyermekvédelmi felelős
Polgármester, Nyugdíjas Klubok

Egyedül élő nyugdíjasok.

Polgármester, Nyugdíjas Klubok, Szociális
Szolgálat

Számítástechnikai ismeretek javítása.

Polgármester, Művelődési Ház

Idősek áldozattá válása.

Polgármester, Polgárőrség,
Nyugdíjas Klubok

Krízishelyzetben
szolgáltatások.

Rendőrség,

biztosítandó Polgármester,
Szociális
védőnők, házi gyermekorvosok

Szolgálat,

Tartósan munkanélküli nők.

Polgármester,
Művelődési Ház

Központ,

Gyerekek napközbeni ellátása.

Polgármester

Munkaügyi
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Fogyatékkal
élők

Középületek akadálymentesítése.

Polgármester

Közszolgáltatások
és
kulturális
Polgármester
programok akadálymentesítése
Fogyatékkal
bemutatása.

élők

Fogyatékkal
élők
megkönnyítése.

problémáinak Polgármester, köznevelési intézmények,
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
ügyintézésének

Polgármester, Jegyző
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Jövőképünk
Önkormányzatunk legfontosabb célja a városban élő állampolgárok jólétének, biztonságának megteremtése, életminőségének folyamatos támogatása.
Az önkormányzat valamennyi rendelkezésére álló lehetőséggel és eszközzel igyekszik a roma származású népesség esélyegyenlőségét biztosítani.
A szociális, egészségügyi intézményekkel szorosan együttműködve törekszik a mélyszegénységben élő emberek életminőségének javítására, jobb lakhatási
körülményeik biztosítására, testi-lelki egészségük megőrzésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a nemek közötti egyenlőség biztosítását, valamint a nők számára azonos esélyeket megteremtését az élet minden
területén.
Folyamatosan odafigyelünk az időseket érintő problémákra, különösen az elmagányosodott és krízishelyzetbe kerülőkre.
Kiemelt területként kezeljük a gyermekek testi és lelki jólétét segítő szolgáltatások működtetését, biztosítását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők jogainak előmozdítására, életminőségük javítására, önálló életvitelük támogatására.

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

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzé
s
következtetés
eiben feltárt
esélyegyenlősé
gi probléma
megnevezése

C

D

Az
intézkedéssel
elérni kívánt
cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentum
okkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az
Az intézkedés
intézkedé
Az
Az intézkedés Az intézkedés megvalósításához
s
intézked megvalósításá eredményessé
szükséges
eredmén
és
nak
gét mérő
erőforrások
yeinek
felelőse
határideje
indikátor(ok) (humán, pénzügyi,
fenntarth
technikai)
atósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

A
munkanélküliség
csökkentése

Magas
munkanélküliség

A
munkanélküliség
csökkentése

Fejlesztési
terv,
költségvetési
koncepció

Igény felmérés
álláskereső tréning
szervezése
a szociális
szövetkezetekről
tájékoztatás

Polgárm
ester

2

Közszolgáltatás
biztosítása

Közszolgáltatás hiánya

Szennyvízcsatorna

Gazdasági
program

Pályázat benyújtása
a megvalósításhoz,

Polgárm
ester

R:
igényfelmérés
30 nap
K: jelentkezés
H:
lebonyolítás
24 hónap

programban
résztvevő
munkanélkülie
k száma,
munkát találó
emberek
száma
R:
pályázati Szerződésköté
kiírás keresés s,

Meglévő
humán 5 év
erőforrás, szerződés
költsége,
tájékoztató költsége

A
pályázat, Hosszútákivitelezés költsége vú
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kiépítése

kivitelezés

Folyamatban
lévő Polgárm
szűrések
ester
feltérképezése, helyi
médiákban történő
hirdetése

3

Egészségi állapot Rossz
egészségi
javítása
állapot

Egészségi
állapot javítása

4

Diszkrimináció a Romák negatív
bemutatása a
médiában
médiában
Számítástechnikai Digitális
ismeretek
írástudatlanság
bővítése

Pozitív példák
állításával
példamutatás
Munkához
jutás
feltételének
javítása

5

Bűnmegelőzés Jó példák gyűjtése,
helyi médiákban
i koncepció
való megjelentetés
Költségvetési
Igényfelmérés,
tanfolyamok
koncepció
szervezése

Polgárm
ester
Polgárm
ester

60 nap
K:
pályázat
benyújtása
H: Kivitelezés
2 év
R: felmérés 1
hónap
K:
lebonyolítás 2
évig

csatornára
rákötöttek
száma

szűrések
száma,
részvevők
száma,
szakrendelésre
átirányítottak
száma
K: a példák esetek száma,
lakossági
bemutatása
visszajelzés
R:
Kérdőív,
Igényfelmérés jelentkezési
2 hónap K: lap
tanfolyamok
szervezése 2
évig

Tájékoztató
5 év
költsége, meglévő
humán erőforrás.

R: Tájékoztató
anyag
elkészítése 1
hónap,
K:
eljuttatása az
érintettekhez.
R:
igényfelmérés
30
nap
K:helyszín
választás 2013
év
vége
H:
megvalósítás
12 hónap
R:
Jogszabályvált

Meglévő
humán 5 év
erőforrás,
tájékoztató költsége

Meglévő
erőforrás

humán 5
év
(folyamat
os)
Meglévő
humán 5 év
erőforrás, szerződés
költsége,
tájékoztató költsége

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Hátrányos
helyzetű
gyerekekről
adatok

Hátrányos
helyzetű
gyerekek
adatainak
hiánya

Hátrányos
helyzetű
gyermekek
nyilvántartásának
pontosítása
Emelkedni fog Minden
az
óvodába óvodáskorú
kerülő
gyermek
gyerekek
járhasson
száma
óvodába

2

Óvodabővítés

3

A jelzőrendszer Jogszabályfelülvizsgálata
változás

Köznevelési
koncepció,
költségvetési
koncepció

EgyüttműköSzolgáltatás
dés fejlesztése, tervezési

Tájékoztató anyag Jegyző
elkészítése,
közreműködök
segítségével
eljuttatása
az
érintettekhez.
Igényfelmérés,
Polgárm
megfelelő
épület ester
kiválasztása,
átépítése,
(felépítése)

Jogszabályváltozáso Polgárm
k
összegyűjtése, ester

információs
lap

Meglévő
humán Hosszútáerőforrás,
„új vú
épület” költsége

információs
lap, új

Kommunikációs
erőforrás, saját

5 év
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prevenció
hatékonyságának
növelése

koncepció

Gyermekek
napközbeni
ellátása
biztosított
legyen

Költségvetési
koncepció

Igényfelmérés,
megvalósíthatósági
tanulmányterv
készítése.

Polgárm
ester

Költségvetési
koncepció

Jelentkezők
felmérése,
szerződéskötés.

Polgárm
ester

Családok
Költségvetési
átmeneti
koncepció
otthona
és
anyaotthoni
ellátás
biztosítása

Lehetőségek
felmérése,
szerződéskötés.

Női
munkanélküliség
csökkentése

Költségvetési
koncepció

Gyermekek
napközbeni
ellátása
biztosított
legyen

Költségvetési
koncepció

Képzési
igények
felmérése,
felnőttképzési terv
készítése,
kapcsolatfelvétel a
„képzőkkel”
Igényfelmérés,
megvalósíthatósági
tanulmányterv
készítése

4

A
gyermekek A gyermekek
napközbeni
napközbeni
ellátása nem
ellátása
biztosított.

5

Krízishelyzetben Hiányzik
a Helyettes
levő
gyerekek családokat
nevelőszülői
segítő
hálózat
elhelyezése
szolgáltatás.
kiépítése

jelzőrendszer
felülvizsgálata,
információs
elkészítése

lap

ozások
összegyűjtése
1 hónap K:
felülvizsgálat
3 hónap
R:
igényfelmérés
30
nap
K:
terv
készítetés 60
nap
H:
megvalósítás 6
hónap
R: jelentkezők
felmérése
3
hónap
K:
szerződések
megkötése H:
működtetés

magállapodáso humán erőforrás
k

Szerződés, az
ellátást
igénybevevők
száma

Meglévő
humán 5 év
erőforrás,
tanulmányterv
költsége

Igénylők
száma,
szerződés

Tájékoztató
5 év
költsége, szerződés
költsége.

Polgárm
ester

R:
leendő szerződés
partnerek
felkutatása 3
hónap
K:
szerződés
kötés
H:
működtetés

Meglévő
humán 5 év
erőforrás, szerződés
költsége

Polgárm
ester

R:
kapcsolatfelvét
el 2 hónap K:
szerződések
megkötése H:
működtetés
R:
igényfelmérés
30
nap
K:
terv
készítetés 60

igénylők
száma,
résztvevők
száma

Meglévő
humán 5 év
erőforrás, képzések
költsége

Szerződés, az
ellátást
igénybevevők
száma

Meglévő
humán 5 év
erőforrás,
tanulmányterv
költsége

III. A nők esélyegyenlősége
1

2

3

Krízishelyzetben
biztosítandó
szolgáltatások

Hiányoznak a
krízishelyzetben
lévő
családok
részére
nyújtandó
szolgáltatások
Tartósan
Magas
a
munkanélküli nők munkanélküli
nők aránya

Gyermekek
A gyermekek
mellett
nehéz napközbeni
ellátása nem
elhelyezkedni
biztosított.

Polgárm
ester
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nap
H:megvalósítá
s 2014. év
végéig

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Idősek
információhiánya
a programokról

2

Egyedül
nyugdíjasok

3

4

Az idősek nem Az
idősek
tájékozottak a tájékozottságászámukra
nak növelése
szervezett
programokról.

Idősügyi
Tanács Polgárm
megalakítása,
ester

élő Sok az egyedül Közösségi élet
élő
idős- fellendítése
nyugdíjas

Polgárm
ester

Tájékoztató anyag
készítése,
az
érintettekhez
való
eljuttatása.
Számítástechnikai Alacsony az Lépés
a Költségvetés Igényfelmérés,
ismeretek javítása idős emberek jólinformáltság i koncepció feltételek
informatikai
megteremtése,
felé
ismerete
képzés
Idősek áldozattá Gyakran
Szubjektív
Költségvetés Igényfelmérés,
válnak
az biztonságérzet
válása
i koncepció jelzőkészülékek
idősek
növelése.
kiosztása
bűncselekmén
y áldozatává.

Polgárm
ester

Polgárm
ester

R:
partnerkeresés,
ügyrend,
technikai
feltételek K:
megalakulás,
működés
R: tájékoztató
elkészítése, K:
naprakészen
tartása
R:
igényfelmérés
K: képzés H:
működtetés
R:
igényfelmérés
30
nap
K: szerződés
kötés 60 nap
H: működtetés

IT.,
száma

ülések Saját
humán 5 év
erőforrás,
infrastruktúra

tájékoztató

Képzés,
résztvevők
száma

Saját
humán 5 év
erőforrás,
kommunikáció
költsége
Meglévő
humán 5 év
erőforrás, képzések
költsége

Igényfelmérés, Meglévő
humán 5 év
szerződéskötés erőforrás, eszközök
költsége

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

2

Középületek
Az
akadálymentesítés önkormányzat
intézményeine
e
k
akadálymentes
ítése
nem
teljes körű.
Közszolgáltatások A
és
kulturális közszolgáltaprogramok
tások valamint
akadálymentesítés a
kulturális,
illetve
sport
e

Akadálymen- Költségvetési
tes közlekedés koncepció
biztosítása.

Problémás területek Polgárm
feltérképezése,
ester
akadálymentesítés

R: felmérés 1 akadálymentes Meglévő
humán Hosszútáhónap
K: ítés
erőforrás,
vú
pályázat
kivitelezés költsége
figyelés,
kivitelezés 2
év

Fizikai
és
informatikai
akadálymentes
közlekedés
biztosítása

Problémás területek Polgárm
feltérképezése,
ester
akadálymentesítés
kezdeményezése

R:
felmérés akadálymentes Meglévő
humán HosszútáK: felhívás az ítés
erőforrás,
vú
akadálymentes
kommunikáció
ítésre
H:
(kivitelezés)
akadálymentes
költsége
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3

4

programok
nem akadálymentesek.
Fogyatékkal élők A
problémáinak
fogyatékosok
mindennapjain
bemutatása
ak nehézségeit
nem ismerik,
érzik át az
emberek.
Fogyatékkal élők A
hallássérültek
ügyintézésének
hivatalos
megkönnyítése.
ügyintézése
nehézkes
jeltolmács
nélkül.

ítés

A fogyatékkal Költségvetési
élők
koncepció
megértésének
és
elfogadásának
növelése.

Kapcsolatfelvétel a Polgárm
fogyatékkal élőkkel, ester
foglalkozások
megszervezése.

R:
foglalkozások
kapcsolatfelvét száma
el 2 hónap
K:
foglalkozások
megszervezése

Meglévő
humán 5 év
erőforrás,
foglalkozások
költsége

Siketek
és Költségvetési
nagyothallók
koncepció
ügyintézésének
megkönnyítése

Jelentkező keresése, Polgárm
tanfolyam
ester

R: Jelentkező sikeres vizsga
keresése,
K: tanfolyam
elvégzése H:
működtetés

Tanfolyam költsége 5 év
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3. Megvalósítás

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

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselők, partnerek
képviselői

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz a HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve
újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
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Nyilvánosság
A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat
és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Pölöskey Zsuzsanna a
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke felel.
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
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-

Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

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

4. Elfogadás módja és dátuma

I. Az Ercsi város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Ercsi. város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 277/2013. (VI.25.) Kt. számú határozatával elfogadta.

Ercsi, 2017. május 10.

Győri Máté
polgármester
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Az Ercsi Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Ercsi, 2017. május 10.
Partnerek aláírásai

Ábrahám Gabriella

……………………………..

Bosnyák Istvánné

……………………………..

Szabó Beáta Anasztázia

……………………………..

Németh Mária

……………………………..

Orth László

……………………………..

Őzné Kostyál Judit

……………………………..
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HEP elkészítési jegyzék2
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HEP részei4
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2

Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán
alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum
3
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott
személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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