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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP )
BEVEZETÉS
Az esélyegyenlőség a társadalom számára fontos érték. Segíti elérni azt a célt, hogy
megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű
szolgáltatások elérésére, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal élő,
milyen a származása vagy anyagi helyzete, illetve életkora. Az egyenlő bánásmód elvének
betartása, a társadalmi egyenlőtlenség csökkentése a társadalom és az Európai Unió elvárásai
alapján elsősorban a települések feladata. Magyarország Országgyűlése elismerte minden ember
jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet
biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az
esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat.
Az esélyegyenlőség alapja a Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban : Alaptörvény) XV.
cikkének(2) bekezdése, mely szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás. vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény XV. cikkének (4) bekezdése alapján
Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
Az Országgyűlés - az Alaptörvény idevonatkozó rendelkezéseire, Magyarország nemzetközi
kötelezettségeire, valamint az európai közösségi jog vívmányaira tekintettel - megalkotta az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt
(továbbiakban: Ebktv.), mely szerint az esélyegyenlőségi program célja, hogy az élet valamennyi
területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, és elősegítse az egyes társadalmi csoportok
tagjainak esélyegyenlőségét. A települési önkormányzat az Ebktv. 31 . § (1) bekezdése alapján
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melynek időarányos
megvalósulását , illetve a helyzetelemzés esetleges megváltozását - az Ebktv. 31. § (4) bekezdése
értelmében - két évente áttekinti, és szükség esetén felülvizsgálja.
Edde Község Önkormányzatának (továbbiakban:Önkormányzat) Helyi Esélyegyenlőségi
Programját (2013 - 2018.) (továbbiakban HEP) Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület 42/2013.(VII.31.) számú határozatával fogadta el.
Az Önkormányzat a HEP - ben 2013.évben beazonosított - a célcsoportokra (mélyszegénységben
élők, a romák , a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők) vonatkozóan megállapított problémák megszüntetése érdekében megfogalmazott intézkedési tervet, az abban foglalt
ütemezésnek megfelelő végrehajtás néhány esetben önhibáján kívül nem valósult meg , így a HEP
Fórum javaslata alapján az intézkedési tervek felülvizsgálata vált szükségessé ,
valamint a HEP aktualizálására került sor 2015 évben. Melyet a Képviselő-testület 43/2015.
(VII.30) számú határozatával fogadott el.
A Képviselő-testület 2017 évben a módosított intézkedési tervet ütemezésnek megfelelően
végrehajtotta és változatlan formában történő elfogadásáról a döntött 49 /2017. (VII.05.) számú
határozatával.
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A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018. évtől kezdődően új helyi
esélyegyenlőségi program (továbbiakban: Esélyegyenlőségi Program) elkészítése szükséges.
Összhangban az Ebktv., a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. ( XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet), valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) rendelkezéseivel, az
Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges
intézkedéseket és feladatokat.
Az Önkormányzat az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait,valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését.
Az Esélyegyenlőségi Program elemzi a településen a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének
alakulását, meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez
szükséges feladatokat és forrásokat, a végrehajtáshoz szükséges határidőket.

Edde Község bemutatása
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Földrajzi elhelyezkedése:
Edde Kaposvártól 25 kilométerre, északra fekvő zsáktelepülés Somogyvámos és Osztopán
községek között. A Kaposvár–Fonyód úttól 3 kilométerre, burkolt bekötőúton közelíthető meg.
A község Kaposvárhoz és Balatonboglárhoz 25-25 kilométeres távolságban van. Vasúti
összeköttetése 7 km-re Somogyjádon van.
Természeti adottságok:
850 hektár a mezőgazdasági terület, művelés alatt áll 725 hektár, mely kiválóan alkalmas
mezőgazdasági művelésre. A szőlőhegy napjainkban is megőrizte karakterét, a keskeny telkeken
arányos présházak és szép szelídgesztenye fák állnak.(a fák helyi védelmére javaslattétel került)
Edde 235 hektár erdőterülettel rendelkezik, ebből 43 hektár a Jádi ZRT, 192 hektár a SEFAG
használatában van.
Az erdők fele cser, 30 százaléka akác. A környék gímszarvasban és őzben gazdag, de a fácán és a
többi vad is gyakori, így jelentős a vadászati tevékenység. A határban folyik a Vargaabonyi - árok,
amely a Desedába ömlik.

Ritkaságnak számító növénye a közönséges erdei gyöngyköles, sok a gyöngyvirág, a kankalin és
fasom is terem a környéken.

Erdei gyöngyköles

Kankalin

Történelme:
Edde nevét az 1332-1337 évi pápai tizedjegyzék említette először, mint egyházas helyet.
1408-ban Zsigmond magyar király Mesztegnyei Szerecseny Mihály itteni birtokait Gordovai Fancs
Lászlónak adományozta.
1424-ben Fancs László fiai osztoztak meg itteni birtokaikon. 1425-ben Edde Anthimus fia, János
alnádor fiaié: Tapsonyi Miklósé és Jánosé, majd 1445-ben Tapsonyi Miklóstól Perneszi Pál
vásárolta meg.
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1464-ben Battyáni Alapi Andrásnál volt egy része zálogban, 1465-ben pedig Nagyszakácsi
határjáró oklevélben szerepelt.1468-ban, a vele szomszédos Gyümölcsénnyel együtt, a Szigethi
Anthimiaké volt, ekkor Gyümölcsény - Edde alakban fordult elő. 1512-ben Osztopáni Miklós, Pál
és István nyerték adományul II. Ulászló királytól.
Az 1536 évi adólajstromban 3 Edde nevű helységet is felsoroltak: Gyümölcsényedde a
pannonhalmi apátság, továbbá Messer Miklós, Bornemisza János, Zalay Pál és Benedek, Nagy
Mátyás és Szentpétery Miklós birtoka volt. Edde helységben Sulyok Balázs, Bornemisza János,
Zalay Pál és Nagy Máté volt a birtokosa Mesztegnyő-Edde helységben pedig Bodó Ferenc
gyermekei és Horváth János özvegye voltak a földesurak.
1550-ben Felső - Edde Bornemisza Mihályé, Kis-Edde Koroknai Mátyásé volt.
1660-ban Rácz-Edde Túrós Miklós birtoka volt.
1700-1702 körül Gorup Ferenc, 1703-ban fele részben Pulyai György, felerészben pedig Zankó
Miklós és Boldizsár birtoka, majd 1710 előtt még Frankovics János, 1715-ben részben Babócsay
özvegye birtokolta. 1726-ban fele része a gróf Harrach családé, fele része pedig Bátsmegyey János
és Szily Márton örököseié volt.
1733-ban már az egész helység a Hunyadiaké volt. A 19. század elején a Hermann, Bondis,
Gludovácz és a Festetics családok birtoka volt, 1886-ban pedig gróf Zichy Jánosé volt. Az 1900-as
évek elején pedig Pallini Inkey László császári és királyi kamarásnak volt itt nagyobb birtoka.
A 20. század elején Somogy vármegye Lengyeltóti járásához tartozott.
1910-ben 678 lakosából 669 magyar volt. Ebből 491 római katolikus, 184 református,
2 evangélikus volt.
Ide tartoztak: Alsóbogát, Csollányos - puszta, Felsőbogát, Lászlómajor és Juhásztanya
Településünk 1971-ben Somogyjád, Alsóbogát, Várda községgel közös tanácsot hozott létre,
melynek székhelye Somogyjád lett. Hat évvel később Osztopánt és Bodrogot is közigazgatásilag
hozzánk csatolták. A község újkori történetének legnagyobb fordulópontját az 1990-es
demokratikus választások, a köztársaság kikiáltása és az önkormányzatiság megteremtése
jelentette. Ekkor Edde község Alsóbogát településrésszel működött, majd az 1994. évi
választásoktól ónálló községként, önálló önkormányzattal, polgármesteri hivatallal működik.
Ekkor Somogyjád, Edde, Alsóbogát önkormányzatok társulásban közös Körjegyzőségi Hivatalt
tartottak fent. 2013. január 1-jével csatlakozott Osztopán község önkormányzata is, megalakult az
új Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal.
Nevezetessége:

Az 1896-ban épült református templomot a
millennium évében állami támogatásból
felújították és átépítették, most ökumenikus
templomként
valamennyi
felekezetet
szolgálja.
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Gazdasági jellemzői:
Az I. világháború előtt 48 család élt Eddén. A két világháború közötti időben iparvágány épült ki
Edde és Kaposvár között cukorrépa szállítására. A kisvasút 1963-ig működött.
1896-ban épült a Fonyód- Kaposvár vasútvonal, amely az akkori földbirtokosok érdektelensége
miatt elkerülte Eddét.
A bekötőút építése a II. világháborút megelőző években kezdődött, de a háború miatt csak 1947 –
ben készült el.
A háborút követően a nagybirtokokat a volt cselédek között gyermeklétszám arányában osztották
fel. Sajnos nem sokáig örülhettek földjeiknek, mert megindult a TSZ szervezés. 1948-ban alakult
meg Edde községhez tarozó Alsóbogát pusztán az állami gazdaság. A Tsz szervezés elől a
tehetősebb eddei gazdák „látványosan” elköltöztek Eddéről Kaposvárra, Fonyódra és a környező
nagyobb településekre. 1974-ben a Tsz is kivonult a faluból, Somogyjád lett a központ. Ezzel a
munkalehetőség helyben szinte majdnem teljesen megszűnt.
Az 1990-es évek elején jelentkező gazdasági átalakulása sem kerülte el Eddét sem. A
bekövetkezett rendszerváltás átstrukturálta a gazdaságot, megváltozott, átalakult a lakosság
foglalkoztatása. A községből nagyon sokan a megyeszékhelyre Kaposvárra jártak be dolgozni. A
rendszerváltást követően a megyeszékhelyen történő üzemek, vállalatok bezárása következtében
megjelent a munkanélküliség, mely nagymértékben érintette a lakosságot.
A községben jelenleg legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat.
Demográfiai adatok:
Lakónépesség számának változása:

Év

Fő

2013
2014
2015
2016
2017

205
197
207
198
206

Változás

Lakónépesség
210
205

96%
105%
96%
104%

200
195
190

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A lakónépesség száma 2013.évben 205 fő volt, mely 2017. évre egy fővel emelkedett. A
táblázatból kitűnik, hogy az 2013 - 2017 évek között a lakónépesség változása nem volt
számottevő.
Az állandó népesség nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása 2016. évben
Az állandó
népességből a
Fő
megfelelő
korcsoportú nők és
Korcsoport
férfiak aránya (%)
Összese
Nők
Férfiak
Nők
Férfiak
n
97
112
209
46,41% 53,59%
Állandó népesség száma
6
%
0-2 évesek
16
14
30
7,66%
6,70%
0-14 éves
3
4
7
1,44%
1,91%
15-17 éves
62
77
139
29,67% 36,84%
18-59 éves
3
9
12
1,44%
4,31%
60-64 éves
13
8
21
6,22%
3,83%
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Eddén is, hasonlóan az országos statisztikához, a nők aránya meghaladja a férfiak arányát.
Annak ellenére, hogy a 18-59 éves férfiak aránya meghaladja a nők arányát, a 65 év felettieknél a
férfiak számának jelentős csökkenése figyelhető meg, ami szintén megfelel az országosan
tapasztaltaknak és látható, hogy a férfiak várható élettartam a sokkal alacsonyabb a nőkénél.
Míg a 0-14 éves korosztályban a fiúk aránya 6,70 %, addig 65 év felett a férfiak aránya csak
3,83%. A nők 0-14 éves korosztályban a 7,66 % , addig 65 év feletti nők aránya 6,22 %.
Ezen tendencia javítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítania a népesség minél nagyobb
számú bevonásával főleg a férfi lakosságot érintő egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésére.
A lakosság 66,5 %-a az aktív - 18 és 59 év közötti - korosztály, ezért fontos lenne a
munkalehetőségek teremtése a községben.
Öregedési index
Év
2013
2014
2015
2016
2017

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
20
19
21
21
19

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
32
29
31
30
34

Öregedési index
(%)
62,50%
65,52%
67,74%
70,00%
55,88%

Forrás: TeIR, KSH
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Az öregedési indexből láthatjuk, hogy Edde nem idősödő települések közé tartozik. Az utóbbi
évek adatai alapján megfigyelhető a 65 év feletti lakosság számának folyamatos emelkedése,
ugyanakkor a 14 év alatti gyermekek száma lényegesen 2017 évben változott. A 2013. évi 27
főről 2017. évre 35 főre emelkedett a 65 felettiek száma.
A magyarországi átlagot meghaladó, öregedési index lassú és folyamatos emelkedésére
tekintettel kiemelkedő figyelmet kell fordítani az idősek ellátásának megszervezésére, valamint a
családok gyermekvállalását elősegítő intézményi háttér és munkahely biztosítására,
hozzáférésére.
A 2001-es adatokhoz viszonyítva nagymértékben csökkent a fiatalok gyermekvállalási kedve.
A gyermekvállalási hajlandóság érdekében az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani
a gyermekes családok és a nők esélyegyenlőségének biztosítása.
Belföldi elvándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének
1000 állandó
lakosra vetített
száma

2013
2014
2015
2016

2
4
7
8

2
10
5
7

0
-6
2
1

0
-28,99
9,52
4,78

1974-ben a Tsz is kivonult a faluból, Somogyjád lett a központ. Ezzel a munkalehetőség helyben
szinte majdnem teljesen megszűnt. A község népességének fogyása
ennek hatására
megkezdődött és azóta is tart. Az elhagyott lakásokat németek vásárolják meg. A községben
maradók egy része bízik abban, hogy az idegenforgalmilag kitűnő adottságokkal rendelkező
községben van remény a felemelkedésre, a többségnek azonban nincs módja a változtatásra.
A táblázatból kitűnik,hogy Edde lakosságmegtartó képessége ingadozó beköltözések és
elköltözések száma az évek során nagyon változó. 2014 évben az elvándorlások száma
nagymértékben meghaladta az odavándorlások számát , azonban 2015 és 2016 évben már az
odavándorlás pozitív irányba indult.
Biztosítani kell a község lakosságmegtartó erejét munkahelyek, magas szakmai színvonalú
szociális és egészségügyi ellátások, köznevelési intézmények elérhetőségével, valamint egyéb
szolgáltatások nyújtásával.
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Természetes szaporodás

Év

Élve születések száma

Halálozások száma

Természetes
szaporodás (fő)

2013
2014
2015
2016

2
0
3
2

4
1
4
4

-2
-1
-1
-2

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Edde községben a halálozások szám a 2015 és 2016 évben haladta meg az élve születések
számát. A lélekszám változása, valamint a belföldi költözések következtében a népességszám
visszaesésének hosszú távú következményeivel kell számolni, hiszen a csökkenés nem csak
átmeneti jelenség. A demográfiai változások a község növekedését, fejlődését tartósan
meghatározhatják.
Értékeink, küldetésünk
A HEP a 321/2011.(XII.27.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdés előírása értelmében kiemelt figyelmet
fordít célcsoportjai, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben
élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők helyzetére.
Edde Község Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett célcsoportok
a lehetőséghez jussanak az oktatás, a kultúra, a sport, a szociális és egészségügyi szolgáltatás, a
foglalkoztatás, a lakhatás, valamint a közlekedés és a kommunikáció területén.
Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
A HEP célja,hogy a település minden lakójának elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa
a gyermekek, nők idősek, a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű állampolgárok
esélyegyenlőségét.
Edde Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
 az egyenlő bánásmód , és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 szegregációmentességet , valamint
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy és az oktatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
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 Az Önkormányzat köznevelési intézményeket - az óvodai nevelés kivételével - érintő
intézkedések esetében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel
(tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges cél számba venni a 321/2011.(XII.27.) Komr. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett a célcsoportokba tartozókra vonatkozóan
szükséges áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az
ezeken a területeken jelentkező problémákat.
Az Ebktv. 3l. § (2) bekezdése értelmében az Esélyegyenlőségi Programban helyzetelemzést kell
készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási ,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
A programalkotás során gondoskodni kell az Esélyegyenlőségi Program és az Önkormányzat
által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók összhangjáról, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélyének biztosításáról a
különböző területen lévő hátrányaikat kompenzáló intézkedésekkel.
Kiemelt figyelmet kell fordítani:
 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, foglalkozás
esélyeinek javításával,
 a munkaerő-piaci szegregáció visszaszorításával,
 hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók hátrányainak kompenzálásával,
 a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok
összehangolásával,
 a közszolgáltatásokhoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosításával,
 az esetleges lakóhelyi szegregáció felszámolásával,
 a mélyszegénységben élők, romák, nők, kisgyermekesek esélyegyenlőségével és az
egyenlő bánásmód érvényesítésével a megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz
való hozzájutásával,
 az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározásával,
a helyben élő nehezebb sorsú, tartós betegségben lévő, fogyatékkal élő, szegénységgel
küszködők, hátrányos helyzetben levők segítésével,
 az emberi méltóság tiszteletben tartásával,
 akadálymentes közlekedés biztosításával.
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Meg kell határozni a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A fenti célok
megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (továbbiakban: Esélyegyenlőségi Program IT)
tartalmazza.
A HEP Intézkedési Terv ( továbbiakban (HEP IT) célja
A helyzetelemzésre építve cél olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek a célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
A végrehajtáshoz szükséges együttműködési rendszer felállítása, amely a programalkotás és
végrehajtás során biztosítja a megvalósítás, a nyomon követés, az ellenőrzés-értékelés, a
kiigazítás támogató strukturális rendszerét .
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az Önkormányzat:


Az Önkormányzat és szervei döntésein keresztül kifejezi elkötelezettségét az
esélyegyenlőség területén annak érdekében, hogy a város valamennyi polgára
törvényben rögzített jogaival élni tudjon;



Elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt. Minden polgár számára lehetővé
kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és
élhessen a településen. A rendelkezésére álló eszközein keresztül megtesz mindent
annak érdekében, hogy megakadályozza bárki áldozattá válását;



Segíti, hogy a település polgárai a településen - nemre, vallásra, nemzeti, etnikai
hovatartozásra, politikai vagy más véleményre , korra, a cselekvőképesség hiányára
vagy korlátozottságára, fogyatékosságára tekintet nélkül - jogosultak legyenek
igénybe venni valamennyi szolgáltatást és ellátást;



Elutasít mindennemű hátrányos megkülönböztetést és előítéletet;



Erősíteni kívánja a szociálpolitikai beavatkozások preventív jellegét;



A szociális szolgáltatásokat és ellátásokat egyénre szabottan és differenciáltan
nyújtja annak érdekében, hogy mindenki ott és olyan mértékben kapja meg az
indokolt támogatást, ahogy és ahol az a számára a legmegfelelőbb;



Szervező, együttműködő szerepet kíván betölteni az egyházi és civil szervezetekkel;
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A jogszabályokban meghatározott kötelező feladatok ellátásán túl az
Önkormányzat
a társszervekkel,civil szervezetekkel, egyházakkal, azok
önszerveződéseivel, társulásaival , egyesületeivel és alapítványaival együttműködve
közösen törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség szemléletét a társadalmi élet
minden területén.
Célként határozza meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon
követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a
HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A fentiek alapján Edde Község valamennyi polgára számára biztosítani szükséges az
esélyegyenlőséget az élet valamennyi területén faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
Eddén működő, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tevékenykedő szervezetek:
Edde Községben három civil szervezet működik. Edde Községért Alapítvány, Egymásért
Egyesület Edde és Somogyjád Edde Alsóbogát Polgárőr Egyesület. Példaértékű a településen ,
község kulturális, hagyományőrző, művelődési életében. Számos rendezvény szervezésében,
lebonyolításában is aktívan kiveszik a részüket, illetve saját programokat, rendezvényeket is
szerveznek.
Az egyházzal korrekt és kölcsönös kapcsolat került kialakításra.
Edde községnek testvér-települési kapcsolat nincs.
1.Jogszabályi háttér bemutatása.
1.1. Az Esélyegyenlőségi Program készítését előíró jogszabályi környezet 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
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 Magyarország Alaptörvényének
 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény,
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.),
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.),
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.),
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény),
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.),
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.),
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.),előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Edde Község Önkormányzatának az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi rendeletei:
 Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016(XI.30.) önkormányzati
rendeletében a Képviselő-testület a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek
fogorvosi, valamint és a védőnői ellátás körzetére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
ellátásra , az egyes körzetekhez tartozó területeket meghatározta, ellátatlan terület nincs.
 Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról. A rendelet a
szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és
természetbeni juttatások igénybevételének helyi szabályait
( jogosultság, mérték, igénybevétel módja) A Képviselő-testület az ellátások
biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani,
egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden
tőlük elvárhatót, mivel az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása
nélkülözhetetlen feltétele szociális biztonság megteremtése szempontjából.
 Edde
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatokról

7/2015.(

IV.30.)
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A Képviselő-testület az intézményhiányból erdő hátrányok enyhítése és az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása , továbbá az egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése érdekében falugondnoki szolgálatot működtet egy fő
falugondnok alkalmazásával.
 Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.10.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és
szociális ellátásokról, gyermekétkeztetés térítési díjáról. E rendelet célja, hogy
szabályozza
az Szt.és Gyvt. által előírt önkormányzat által biztosított helyi
sajátosságoknak megfelelő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a
gyermekjóléti alapellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat , továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és
garanciáit.
 Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015(X.31.) önkormányzati
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának szabályairól. A rendelet célja, hogy a hallgatónak adományozott szociális
ösztöndíjjal segítse a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási képzésben részt vevő a
felsőfokú tanulmányainak folytatását,segítséget nyújtson tanulmányaiknak eredményes
befejezéséhez.
 Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.26.) önkormányzati
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
A rendeletben a Képviselő- testület kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog
gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja.
A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenyégnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok
megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatást. Az önkormányzat
feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és a
szolgáltatás tekintetében a megfelelő szintű működést. Gondoskodik a közművelődési
feladatok ellátásához szükséges színterek ,intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek
megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.
 Edde Község Önkormányzata 2013-2018 időszakra rendelkezik esélyegyenlőségi
programmal .
A fenti rendeletek mindegyike érinti és elősegíti az esélyegyenlőség megteremtését.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
Szolidáris, biztonságos egyéni esélyek
Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a
társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák különösen az alábbiak:
 „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032)
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta,
hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési
esélyeit. A törvény minden gyermekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek
kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek,akiknél a nélkülözések a
legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a
szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös
távlati érdeke.
 Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 2007Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program
Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául
tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló
intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás,
lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a
kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó
konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez
szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy
prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken
keresztül kívánja megvalósítani.
 Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009Az Országgyűlés 2009-ben a 81/2009. (X.2.) OGY határozatában fogadta el a Stratégiát,
amelynek célkitűzéseinek megvalósulását két ütemtervre bontották. Az első rész 20102022-ig, a másik 2023-2034-ig tervezhető, hogy több párhuzamosan folyó cselekvési
tervvel együtt tudjon megvalósulni.
A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó kérdése az időskorúak
diszkriminációjának megszüntetése és az esélyegyenlőség megteremtése, az idős
korosztály igényeinek figyelembevétele az élet valamennyi területén. A stratégia kiinduló
pontja az, hogy a legtöbb ember időskorában a következő négy dolgot szeretné elmondani
magáról: a társadalom megbecsült tagja, egészséges, nem magányos, biztonságban és
védettségben tud élni. Ezekből kiindulva a célok a fenntarthatósági elvek mentén
fogalmazódtak meg.
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Minden korosztály számára élhető világban olyan gazdasági és társadalmi környezet
kialakítása, amelyben az idősödő és az idős emberek meg tudják őrizni aktivitásukat,
társadalmi részvételüket. Olyan szemlélet kialakítása, amellyel biztosítható és növelhető
az időskor presztízse, valamint az idős korosztály iránti szolidaritás. Az időskorra történő
felkészülés és az aktív társadalmi részvétel igényének erősítése a társadalomban.
 Az EU 2020 stratégia
Az EU 2020 stratégia az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési
stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait
beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja
nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait
hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns
célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is
megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell
csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt
célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és
társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés
reális veszélyt jelent.
 Nemzeti Reform Program
A Nemzeti Reform Program: Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb
eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a
tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell
elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a
célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A
dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak
majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az
esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából
közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.
 Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és
Célok 2010-2021
A Stratégiát a 1004/2010. (I.21.) határozatában fogadta el a Kormány. A hosszú távú
célkitűzéseket a Pekingi Cselekvési Programmal és „A nők és férfiak egyenlőségéről
szóló útiterv 2006-2010” című Európai Bizottság által kiadott dokumentummal
összhangban alkották meg.
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Ennek keretében hat prioritást határozott meg olyan területeken, ahol a nők és a férfiak
társadalmi egyenlőségének eléréséhez határozott kormányzati lépések megtételére van
szükség. A nők és a szegénység, valamint az egészség szempontjainak figyelembe
vételével a foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása. A Kormánynak támogatnia kell
a szakmai, a magán- és a családi élet jobb összehangolhatóságát. A politikai, gazdasági
döntéshozatalban, és a tudomány területén a férfi-női részvétel aránytalanságainak
csökkentését kell elérni.
Az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések
megtételének elősegítése.
A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorítása. A nők és férfiak közötti társadalmi
egyenlőtlenségek leküzdéséhez szükséges stratégiai célokhoz kapcsolódó változások
szakmai megalapozása képzés, intézményrendszer, nemekre érzékeny költségvetés,
nemekre bontott adatgyűjtés által.
 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011–2020)
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig”című
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés
érdekében megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba, emellett
hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése,
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó
problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek –
hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő
kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel a többi, a társadalmi felzárkózás
szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatáspolitikára,
a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
 Nemzeti Drogellenes Stratégia (2013–2020)
A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 – Tiszta tudat, józanság, küzdelem a
kábítószer-bűnözés ellen című dokumentum, melyet az Országgyűlés a 80/2013. (X.16.)
határozatában fogadott el, illeszkedik az Európai Unió 2013-2020-ra vonatkozó
drogstratégiájához. A Drogellenes Stratégia elsősorban a kábítószer-problémára
vonatkozik, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kábítószer-jelenség
szorosan összefügg más kémiai és viselkedés függőségi problémákkal, a probléma
hatékony kezeléséhez hozzátartozik a rendszerszemléletség, és egyéb nemzeti
stratégiákkal, valamint programokkal való szoros együttműködés. Három beavatkozási
területen állapít meg fejlesztési irányokat: egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés;
kezelés, ellátás és felépülés; valamint kínálatcsökkentés területén.
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A Kormány a Stratégia által egyes ágazatok, intézmények, helyi közösségek és
szervezetek számára ad irányadó koncepciókat, szemléti és értelmezési rendszereket az
akciótervek, cselekvési programok elkészítéséhez. A társadalom közösségei, tagjai és
döntéshozói körében segíti elő a kábítószer-jelenség megértését, és a stratégia alapelveivel
való azonosulást.
 Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013–2023)
A Kormány a 1744/2013. (X.17.) számú kormányhatározatában fogadta el a Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégiát. Magyarország kriminálpolitikai törekvése a közrend erősítése,
a közterületek biztonságának fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása és
csökkentése, a bűnözéssel okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem
biztosítása a családok és egyének számára, végső soron az állampolgárok
biztonságérzetének javítása. Kiemelt beavatkozási területnek számít a gyermek- és
fiatalkori bűnözés megelőzése, a településbiztonság fokozása, az áldozattá válás
megelőzése és az áldozatok segítése, valamint a bűnismétlés megelőzése. Az aktív
bűnmegelőzési tevékenység lehet bármennyire is hatékony és kiterjedt, megfelelő
forrásokkal ellátott, nem érhet el sikert, ha a tágabb értelemben vett környezeti
hatásoknak nincs megfelelő támogatásuk. A környezeti hatások a családi és közösségi
kapcsolatoktól kezdve, az oktatási, nevelési, állami intézményeken át lehetnek. Minden
olyan területre ki kell hatnia a bűnmegelőzési tevékenységnek, amely valamilyen
formában növelheti, csökkentheti vagy meghatározhatja a bűnelkövetővé vagy áldozattá
válást. A bűnmegelőzésben az állami szervezeteken kívül önkormányzati, civil és egyházi
szervezetek, a gazdaság szereplői, tágabban fókuszban a családok és maguk az
állampolgárok vesznek részt, a legfontosabb szerepet továbbra is a rendőrség tölti be.
 Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia
Az Országgyűlés 18/2013. (III.28.) sz. határozatával fogadta el a Nemzeti fenntartható
fejlődés Keretstratégiáról szóló határozatát. A Keretstratégia a közpolitikai
döntéselőkészítés-döntéshozási rendszerben egy hosszú távú koncepció, amelyben keretet
nyújt más szakpolitikai stratégiáknak és terveknek, hogy azok fenntarthatósági
szempontból megfelelőek legyenek. A fenntarthatóság az emberiség folytonos
megújulását, a jövőért való felelősség érvényesítését, a folyamatosan változó
környezethez való alkalmazkodást jelenti, a természeti erőforrások mennyiségi és
minőségi megőrzésének érdekében. A fejlődés pedig az alkalmazkodásban történő
javulásra vonatkozik. A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan
változótársadalmi - humán - gazdasági - természeti külső környezethez való
alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása és fejlesztése. Az emberi erőforrások
célterületen a népesség stabil egészsége, a jelenkor kihívásainak megfelelő készségekkel
és tudással rendelkező, a kirekesztést mellőző társadalom létrehozása, mivel a szegénység
és az etnikai kirekesztés a szolidáris társadalom legnagyobb ellensége.
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 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
Az Országgyűlés a 15/2015. (IV.7.) számú határozatában fogadta el a Programot. A 2011.
évi népszámlálás adatai szerint a népesség 4,9%-a vallotta magát fogyatékos személynek,
azonban a nemzetközi felmérések szerint vélhetően a lakosság 10%-a élhet valamilyen
fogyatékossággal együtt, ez hazánkban körülbelül 1 millió főt érinthet. Tartós
betegséggel, egészségkárosodással a népszámlálási adatból vonatkoztatva viszont már
jóval magasabb létszám, körülbelül 1,6 millió fő él együtt. A fogyatékossággal élők az
élet számos területén még ma is hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, ezért
kiemelten fontos a különböző területeken az esélyegyenlőség megteremtése a személyre
szabott igényeik alapján. A többségi társadalom tagjainak meg kell tanulniuk a
fogyatékossággal élők emberi méltóságának tiszteletben tartását. Rendkívül fontos, hogy
a fogyatékossággal élőket bevonják azoknak a döntéseknek a meghozatalába, amelyek az
ő életükre is befolyással lesz.
2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal

Edde Község Önkormányzata Képviselő- testületének
(2014-2019)

ciklusprogramja

• "Az Önkormányzat általános helyzete:
Edde Község helyzetét alapvetően befolyásolja, hogy az országos átlagnál magasabb a
munkanélküliség, 30% a roma lakosság aránya az összlakosságszámhoz viszonyítva. A
településen mindössze két családi vállalkozás van, de a lakosság számára munkalehetőséget nem
tudnak biztosítani. Edde egyetlen munkáltatója az Önkormányzat. Az elmúlt időszakban az
elöregedés, az elvándorlás és elszegényedés problémájával kellett szembenéznünk. Fontos cél
olyan biztonságos, gazdaságilag életképes és élhető vidéki környezet fenntartása, amely erősíti a
falu lakosságmegtartó erejét, csökkenti a zsáktelepülési létből fakadó hátrányokat.
• Fejlesztési elképzelések, a gazdasági program:
Településfejlesztés–politikai célkitűzések:
Edde Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfontosabb célkitűzése az, hogy
az önkormányzat vagyona tovább ne csökkenjen, hanem lehetőség szerint nőjön. Csak olyan
fejlesztések valósuljanak meg, amelyek működését is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. A
településfejlesztés egyetlen eszköze a pályázati lehetőségek kihasználása. A sikeres pályázat
érdekében: keresni kell az adott fejlesztési megyei, járási programokban való csatlakozás,
beilleszkedés lehetőségét, szükség esetén külső szakértőket és igénybe kell venni a pályázatok
megírásához.
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• Munkahelyteremtés, közmunka:
A 2014 – 2019-es választási ciklusban és a legfontosabb munkahelyteremtés. Az
önkormányzatnak erre nincs lehetősége, de a munkahelyteremtés feltételeinek javítását célul tűzi
továbbra is. Keresnünk kell a munkáltatók letelepedésének, munkahelyteremtés lehetőségét,
illetve az önkormányzatnak kell bizonyos feltételeket megteremtetni a munkáltatók (vállalkozók)
letelepedéséhez. Ez lehet a kiút a munkanélküliség csökkentésére. Fejleszteni, a lehetőségek
szerint bővíteni szeretnénk a Start munka programban elindult mezőgazdasági programot is. Az
Önkormányzat elkötelezett, hogy a közmunka területén minden lehetőséget megragadjon és
kihasználjon a lakosság támogatása érdekében.
• Turizmus:
A korábbi ciklusokban a falus turizmus feltételeinek megteremtése érdekében a volt általános
iskola épületéből – pályázattal – szálláshelyeket, apartmanokat alakítottak ki. Nem volt rá
kereslet. Így átalakításra került ,egy apartman maradt, és közösségi terem került kialakításra.
Ezeknek a szálláshely állapota nem jó, felújításra szorul. Anyagi helyzetünk miatt sajnos
önerőből ez nem megvalósítható ezért pályázati forrást szeretnénk találni és elvégezni a
szükséges munkálatokat. Ha ez megvalósul, akkor megfelelő reklámmal, propagálással lehet
turista vendégeket falunkba csalogatni.
• Mezőgazdaság:
Községünkben a lakóházakhoz nagy kert tartozik. Sajnos a többsége elhanyagolt, használaton
kívüli. A lakosság egy részének már arra sincs anyagi forrása, hogy a szántást és egyéb
munkálatokat elvégeztesse. Aki viszont termel, annak nincs lehetősége a megtermelt
zöldségfélék, gyümölcsök értékesítésére. Ezen a terület is ki kell használni a kormányprogram
adta lehetőségeket, pályázatokat.
• Infrastruktúra:
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az
infrastruktúra fejlesztését gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a
megvalósult infrastruktúra újabb fejlesztési igényeket indokolt felvetni a továbblépés lehetőségét.
Célunk hogy a lakosság számára elérhetővé tegyük az internet hozzáférést intézményeinkben
illetve otthonunkban. Községünkben még az önkormányzat sem rendelkezett internet
hozzáféréssel. Ezt a hivatalban mobil net segítségével ideiglenesen megoldottuk. Cél az internet
tovább bővítése pályázati lehetőség segítségével.
Községünkben az egyik legjobban anyagi eszköz igényes feladat az utak, járdák karbantartása,
felújítása, elkezdtük az utak, járdák felújítását, azonban a munka folyamatos. Szintén
folyamatosan gondoskodni kell a csapadékvíz-elvezetés biztosításáról is.
Kiemelt feladat a szennyvíz csatornahálózat megvalósítása. Kiépítése csak olyan pályázati
lehetőség kihasználásával lehetséges, amely esetén a beruházás költségét a pályázat 95 %-ban
biztosítja, 5 %-ot pedig az lakossági hozzájárulás és az önkormányzati hozzájárulás biztosítja. A
beruházás költsége 250.000.000.- Ft.További kiemelt feladat az Önkormányzat épületének
rendbetétele, felújítása, a fűtés és világítás-korszerűsítés, továbbá az orvosi rendelő felújítása is.
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• Közterületek fenntartása:
A közterületek megfelelő színvonalban történő fenntartása nagyon munkaigényes. Erre a
feladatra ki kell használni a közmunka biztosította lehetőségeket. Kiemelt feladat a temető és a
ravatalozó rendbetétele, a szabadidő park fejlesztése.
• Közösségi tér biztosítása:
Az önkormányzat már a korábbi ciklusban is tervezte a szabadtéri színpad megépítését. Jelenleg
mobil színpad beszerzést szeretnénk megvalósítani. Fontos feladat a szabványoknak megfelelő
játszótér biztosítása is a gyermekek számára.
• Környezetvédelem:
Fontos feladatnak tartjuk a parlagfűírtás és a gyommentesítés megvalósítását, a közterületek
megfelelő állapotban tartását.
• Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat,
társulásos formában biztosítjuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot.
• Oktatás, művelődés:
Az óvodai és általános iskolai feladatokat az állami és a közösen fenntartott intézmények útján
biztosítjuk. Az óvodai Társulás gondoskodik a megfelelő színvonal fenntartásáról és a racionális
működés biztosításáról. Feladat továbbá a tehetséges, szociálisan rászorult eddei gyerekek
támogatása, a könyvtári ellátás biztosítása.
• Szociális és egészségügyi ellátás:
A Képviselő-testület fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, lehetőséget biztosítunk
továbbá igény esetén a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
igénybevételéhez is.
Segítséget kell nyújtani az idős, egyedülálló embereknek az orvosi ellátáshoz való jutásban, a
falugondnoki szolgálat útján. Támogatni kell a védőnői szolgálatot és a fogorvosi ellátáshoz is
hozzá kell járulni.
• Közbiztonság:
Célunk a jó együttműködés fenntartása a rendőrséggel,polgárőrséggel a közterületek,
rendezvények rendjének megőrzése.
• A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak érvényesülését, együttműködésre törekszik a helyi roma szervezettel.
• Közszolgáltatások:
A településen kommunális hulladékszállítási közszolgáltatás működik. Továbbra is problémát
jelent a zöld, az inert és az építési hulladék ártalmatlanítása. Szükséges évente legalább egy
alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, valamint évente, ha szükséges több alkalommal
szemétgyűjtési akciót szervezni, elsősorban az önkormányzatnál foglalkoztatottakkal, illetve a
lakosság bevonásával.
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Továbbra is gondoskodunk az önkormányzati közutak és járdák, téli hó eltakarításáról. Az
Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátást. Az Önkormányzat kötelező feladatként
köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat. Biztosítani kell, hogy a
köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
• A helyi adók:
Az adóztatást úgy célszerű kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett,
folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen
az adózói kört illetően. Minden évben meg kell vizsgálni a helyi adóztatás által nyújtott
bevételszerzési lehetőségeket.
Csak olyan adórendeleteket szabad elfogadni, amely a lakosság számára elviselhető anyagi terhet
jelent. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az adózók fizetési morálja fennmaradjon,
ennek érdekében rendszeresen tájékozódni kell az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre
tett intézkedésekről, illetve az szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról valamint az
intézkedések alapján elért eredményekről.
• Közigazgatás:
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Somogyjád székhellyel működő Somogyjádi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, amelyet Somogyjád, Edde, Alsóbogát és Osztopán közösen tart
fenn.
Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a jelen gazdasági programban rögzítettek megvalósítása
természetesen erősen függ a pályázati lehetőségektől, a forrásoktól és az egyéb
lehetőségektől. A program a jelen ciklusra szól, de szükség szerint bármikor
felülvizsgálható a tartalma és a lehetőségektől függően bővíthető illetve csökkenthető. Főbb
döntések előtt lakossági fórumok megtartását tartjuk kívánatosnak a közös egyetértés
eléréséért.
( Forrás : Edde Község 2014-2019 -es ciklusprogramja.)
Az új ciklusprogram szerinti településszervezési célok a község további fejlődését , valamint az
esélyegyenlőség további megvalósulását határozzák meg.
A településszervezési célok közül megvalósult a 2018 évben a közvilágítás teljes korszerűsítése,
pályázat , valamint önerő biztosításával a ravatalozó felújítása,szabadidőparkban kemence került
építésre, új padok kerültek kihelyezésre, illetve tétkövezése is megtörtént. A játszótéri elemek
fejlesztése elkezdődött, melyet Edde Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával közösen
valósítottak meg, további cél az elemek további bővítése.
 Mikro-térségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terv.
Az integrált intézmény törvényi szabályozás következtében 2013. január 01-től változott,
helyesebben az általános iskolai oktatás, művészeti oktatás, szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
állami fenntartásba került 2013. 01.01-től.
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületei folyamatosan készítik és aktualizálják a
fenntartásukban lévő intézmények feladatait szabályozó dokumentumokat, így többek között a
tankerületre meghatározott esélyegyenlőségi tervet, ennek alapját a települési önkormányzatok
esélyegyenlőségi programjai képezik.
A tankerületi igazgató részére 2014.februárjában,
esélyegyenlőségi terve megküldésre került.

megkeresésükre az önkormányzat helyi

 Edde Közég Önkormányzata Vagyongazdálkodási Közép- és hosszú távú terve (20132023)
Az önkormányzat vagyongazdálkodási közép- és hosszú távú terv célja, az önkormányzati
vagyon (vagyonmérleg, eszközök) gyarapításával, fenntartásával, üzemeltetésével,
hasznosításával kapcsolatos feladatok, célok meghatározása.
A vagyongazdálkodás tágabb értelemben magába foglalja az önkormányzat összes, a tárgyi, a
pénzügyi és szervezeti, valamint a humán erőforrásokkal való gazdálkodást. De vagyoni érték a
civilszervezetek, közösségi önkéntes tevékenységek hasznosítása is.
A tárgyi vagyon egy részt eszköz, mely a feladat ellátást szolgálja, másrészt eredménye egy
megvalósított beruházásnak.
A vagyongazdálkodás hatékonyságát a feladat ellátás teljesítésének eredménye, színvonala – az
üzleti (forgalomképes) vagyon esetén az elért pénzügyi hozam gazdaságfejlesztési célú
vagyonhasznosítás tekintetében az elért társadalmi hozam (foglalkoztatás növekedése, a község
fejlődése) – reprezentálja.
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozott szándéka, hogy a
vagyongazdálkodási tervvel, a vagyongazdálkodás eszközeivel elősegítse a község fejlődését
befolyásoló negatív folyamatok, romló tendenciák megállítását, a fejlődés feltételrendszerének
megteremtését.
 Edde Község
Önkormányzata a
2018.évi költségvetésében és rendeleteiben
meghatározott jóléti szociális ellátásosokhoz biztosította a fedezeteket, a civil és
spotszervezeteknek támogatást nyújt, rehabilitációs járadékosok foglalkoztatásához,
közfoglalkoztatás önerejét biztosítja.
2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása:
Somogyjád Község elhelyezkedéséből adódóan a közvetlen térségben központi szerepet tölt be,
ezért a közszolgáltatások széles skálájában a község a környező települések , így Edde község
lakói részére is elérhetőséget nyújt. Így pl. köznevelési intézmények, házi gyermekorvosi és
fogorvosi alapellátás, gyógyszertár.
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 A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak
Otthona :
31 település társulásával működik, integrált szervezeti formában, mely intézmény
esetében az alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével valósul
meg. Az intézmény fenntartója: Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás.
A Társulás célja a megállapodásban meghatározott, a szociális alapszolgáltatások körébe
tartozó étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, időskorúak nappali ellátása, szakosított ellátás: időskorúak otthona,
valamint a gyermekjóléti alapellátási feladatok körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátásának hatékonyabb megvalósítása.
 Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda
Az Óvoda 2013 január 01-től óvodai társulás lett : Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai
Társulás Az Óvoda intézmény jogutódja neve: Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda.
2018.07.05.-napjától bekövetkezett módosítást követően: óvodai nevelés, egységes bölcsődei óvoda
és gyermekétkeztetési tevékenységeket biztosít 17 települési
önkormányzat fenntartásában. Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Egységes
Óvoda Bölcsőde.
2.3.A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása:
A helyzetelemzéshez felhasznált adatok és információk gyűjtése többféle módszerrel történt. A
vonatkozó jogszabályok, törvényi rendelkezések figyelem bevételét követően az Önkormányzat
rendeletei, határozatai, elkészült koncepciói, valamint dokumentumai kerültek feldolgozásra. A
HEP elkészítéséhez szükséges információk többségében rendelkezésre álltak. Vannak azonban
olyan területek, amelyről az információszerzés, adatgyűjtés nehézségbe ütközött, mint pl. a
fogyatékos személyek vagy időskorúak foglalkoztatása, a nők ellen elkövetett erőszak,
munkahelyek akadálymentesítettsége. A romákra vonatkozó adat szenzitív adatnak minősül, ezért
azokat nyilvántartani nem lehet.
Az adatgyűjtés elsősorban az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer 2008-2016. évre vonatkozóadatokat tartalmazó adatbázisára épült, mely kiegészült az
Önkormányzat helyi adatgyűjtése során szerzett információkkal.
Az adatgyűjtésnél az alábbi adatbázisok nyújtottak segítséget:
 KSH – népszámlálási adatok
 KSH - TeIR- KSH területi adatok rendszere
 KSH - TeIR – Szociális Ágazat adatai (MÁK)
 KSH - TeIR- Önkormányzati adatok
 Önkormányzaton belüli saját adatgyűjtés
 civil szervezetek és egyéb szervek adatszolgáltatása.
 Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartása
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Az esélyegyenlőség szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi célcsoportok
Ezen fejezet tartalmazza célcsoportonként a helyzetelemzést, a feladathoz kapcsolódó ellátási
formákat, az adott területen lévő hiányosságokat és fejlesztendő területeket.
3. A mélyszegénységben élők és a romák 1 helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység szociológiai fogalom, a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki
tartósan a létminimum szintje alatt él és szinte esélye sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjen,
szükséges az állam aktív szerepvállalása. A KSH adatai alapján a népesség 14 százaléka számít
jövedelmi szegénynek, arányuk egyre inkább nő.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányokban, valamint az oktatás, a képzettség és foglalkoztatottság területén jelentkező
hiányosságokban mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarhoz vezetnek.
A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek
megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére - nem kis részben az
oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira
vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási
körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik.
A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben
élőket. A legsúlyosabb problémát a szegénységben élő gyermekek jelentik, hiszen a minták,
szerepek révén, az alapvető szükségletek hiányában újratermelik a szegénységet.
A magyarországi nemzetiségeknek társadalomban betöltött helyzetét az Alaptörvény XXIX.
cikkének ( 1) bekezdése rögzíti, mely kimondja, hogy Magyarországon élő nemzetiségek
államalkotó tényezők.
Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad
vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az
anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját
kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.
A KSH adatai szerint az utolsó 2011. évi népszámlálás során Magyarországon 315.583 fő vallotta
magát cigány (romani , beás) nemzetiségűnek , a magyar népesség 3,2 %-a, mely arány a 2001.
évi népszámlálás során 2 % volt.
A nemzetiségre vonatkozó kérdés 2014. óta része a KSH munkaerő-felmérésének.
1

Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és
kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem
kötelezhető, kivétel,amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén
nyilatkozatához köti (ld. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését).

26

2015-ben romának vallók száma a magánháztartásban élők 3,7 százaléka. Általában azonos
kisebbséghez tartozóval házasodnak, de jellemző körükben a vegyes házasság.
Az idősebb roma generációk alulreprezentáltsága szoros kapcsolatban áll a kedvezőtlen egészségi
állapottal, aminek egyik következménye a munkaerőpiacról történő idő előtti kiválás.
A roma családok az átlagosnál több gyermeket nevelnek, a nők gyakran már tizenéves korban
szülnek, ami magyarázhatja a roma nőknek a férfiakéhoz képest alacsonyabb munkaerő-piaci
jelenlétét.
Az Otthontérkép feldolgozta a 2011-es népszámlálás nemzetiségi adatait, amiből megtudható,
hogy az ország egyes régióiban, sőt településein mekkora a nemzetiségek aránya. Az elemzésből
kiderül az is, hogy a roma és német nemzetiségek aránya a legnagyobb az országban.

A szociális körülmények javítását célzó, a szociális, gyermekjóléti, foglalkoztatási ellátásokhoz
való hozzáférés lehetőségeit az alábbi törvényi rendelkezések rögzítik:
 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,
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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 vonatkozószabályokat.
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény(a
továbbiakban: Gyvt.),
A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető˝ szabályokat, amelyek szerint az
állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi
személyek,továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott
ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt
jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve
gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a
hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről, illetve meghatározza megjelölt célok
elérése érdekében a gyermekek alapvető˝ jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a
gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait.
 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 (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 mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, a család, a háztartás jövedelmi
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésre álló adatok alapján elsősorban a
munkanélküliség, a szociális rászorultság, a gyermekek helyzete,lakhatási viszonyok és az iskolai
végzettségek figyelembevételével készültek az elemzések.
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Azt , hogy mekkora jövedelemből lehet megélni egy adott településen , országtól,területi
elhelyezkedéstől függően más és más.
A KSH által számított létminimum érték olyan összeg, amely biztosítja a magánháztartásokban
élők számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény - a társadalom adott fejlettségi szintjén
hagyományosan alapvetőnek minősülő - szükségletek kielégítését. A kimutatott létminimum,
amely a fogyasztáson alapul nem az egyetlen - és a gyakorlatban nem is a leginkább használt küszöbérték tekintettel arra, hogy ez nem jelent feltétlenül szegénységet, hanem egy olyan
jövedelmet, amely lehetővé teszi az alapvető szükségleteken túli igények kielégítését is
Létminimumértékek (2008 - 2014 ) között , Aktív korúak háztartásai
Háztartástípusok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Egy háztartásra számítva (Ft/háztartás /hó)
1 felnőtt
1 felnőtt 1 gyermekkel
1 felnőtt 2 gyermekkel
2 aktív korú felnőtt
2 felnőtt 1 gyermekkel
2 felnőtt 2 gyermekkel
2 felnőtt 3 gyermekkel
2 felnőtt 4 gyermekkel
3 aktív korú felnőtt
3 felnőtt 1 gyermekkel
3 felnőtt 2 gyermekkel
3 felnőtt 3 gyermekkel
3 felnőtt 4 gyermekkel

71 736

75 024

78 736

83 941

85 960

87 510

87 351

118 364

123 790

129 914

138 503

141 834

144 392

144 129

154 232

161 302

169 282

180 473

184 814

188 147

187 805

125 538

131 292

137 788

146 897

150 430

153 143

152 864

172 166

180 058

188 966

201 458

206 304

210 024

209 642

208 034

217 570

228 334

243 429

249 284

253 779

253 318

236 729

247 579

259 829

277 005

283 668

288 783

288 258

265 423

277 589

291 323

310 582

318 052

323 787

323 199

179 340

187 560

196 840

209 853

214 900

218 775

218 378

225 968

236 326

248 018

264 414

270 774

275 657

275 156

261 836

273 838

287 386

306 385

313 754

319 412

318 831

290 531

303 847

318 881

339 961

348 138

354 416

353 772

333 857
350 375
373 537
Nyugdíjas korúak háztartásai

382 522

389 420

388 712

319 225

Egytagú
64 562

67 522

70 862

75 547

77 364

78 759

78 616

111 191

116 287

122 041

130 109

133 238

135 641

135 394

157 819

165 053

173 219

184 670

189 112

192 522

192 172

Kéttagú
Háromtagú
Forrás:KSH
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3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A helyi önkormányzat az Flt. és a Mötv -ben foglalt feladatainak ellátása során
 közfoglalkoztatást szervez,
 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai következményeit,
 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.
A táblázatokban szereplő adatok segítségével településünkre jellemző foglalkoztatottságot,
munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a
különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és
országos adatokkal is
a/ Foglalkoztatottak,munkanélküliek,tartós munkanélküliek száma, aránya
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
Regisztrált munkanélküliek száma nemenként a munkaképes korosztályú lakónépességéhez
viszonyítva

Év

2013
2014
2015
2016
2017

15-64 év közötti állandó
népesség (fő)

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő

Férfi

Összesen

Nő

Fő
68
65
68
68
67

Fő
95
94
90
90
88

Fő
163
159
158
158
155

Fő
16
12
9
12
7

Férfi
%
23,9%
17,7%
13,6%
16,9%
10,1%

Fő
17
14
11
10
8

%
17,4%
14,9%
12,2%
11,4%
8,8%

Összesen
Fő
33
26
20
22
15

%
20,1%
16,0%
12,8%
13,8%
9,4%

Forrás: TeIR,KSH

Álláskeresők aránya
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2013

2014

2015
nők

férfiak

2016

2017

összesen
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A fenti táblázatok éves szinten mutatják a településen élő aktív korú lakosság nemek szerinti
lebontott létszámát, valamint az adott évben nyilvántartott álláskeresők létszámát, százalékos
arányát.
A vizsgált időszakokban a munkanélküliek átlagos létszáma évről-évre fokozatosan csökkent, a
munkanélküliségi ráta mérséklődött.
Edde községben a férfiakt munkanélküliségi rátája valamivel magasabb , mint a nőké vizsgált
időszakban. 2017 - ben 7 nőt és 8 férfit tartottak nyilván munkanélküliként, mely a munkaképes
korosztályú népesség 9,4 %- a.
Helyben legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat . Munkalehetőséget biztosítanak továbbá a
magánvállalkozók is. Számos a megyeszékhelyre,valamint a környező nagyobb településekre,
városokba eljárók száma, ahol nagyobb a foglalkoztatási lehetőség.
Munkanélküliségi ráta (százalék)
Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59 éves állandó lakosra

A regisztrált munkanélküliek gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya kedvezően
alakult az elmúlt években a megyei, Dél-Dunántúli . Kaposvári Járási rátához viszonyítva.
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Nyilvántartott álláskeresők korcsoportonkénti megoszlása:
Regisztrált munkanélküliek száma évenként és korosztályonként az adott évben összes regisztrált
munkanélküliek arányában 2008 -2017 között.
Regisztrált
munkanélküliek/
Fő
nyilvántartott álláskeresők összesen
száma összesen
20 év alatti
20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év
59 év feletti

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2013

2014

2015

2016

2017

32,25

25,5

20,25

21,75

10,5

1
1,6%
4
13,2%
2
7,0%
6
17,8%
7
22,5%
2
7,0%
3
10,1%
2
6,2%
5
14,7%
0
0,0%

0
1,0%
2
6,9%
3
9,8%
4
14,7%
7
27,5%
2
8,8%
3
10,8%
2
8,8%
2
7,8%
1
3,9%

1
3,7%
2
8,6%
2
7,4%
2
7,4%
4
17,3%
3
13,6%
2
9,9%
3
12,3%
2
7,4%
3
12,3%

1
0,5%
2
6,9%
2
9,2%
2
8,0%
5
23,0%
3
13,8%
2
8,0%
3
11,5%
1
2,3%
3
14,9%

1
9,5%
2
14,3%
1
7,1%
0
2,4%
0
0,0%
3
23,8%
1
4,8%
1
7,1%
0
0,0%
3
31,0%

Forrás: TeIR, KSH
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Amennyiben a nyilvántartott álláskeresők csoportját szűkebb korcsoportokra tovább bontva
vizsgáljuk, látható, hogy a 20 éven aluli lakosság körében 2013.évtől 1,6 %-ról 2017. évre 9,5
%-a emelkedett számuk a regisztrált munkanélküliek számához viszonyítva.
Ennek magyarázata lehet, hogy a 16. életévüket betöltött lakosok többsége már nincs az oktatási
rendszerben középiskolában, vagy azt követően felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatásban.
A vizsgált időszakban bár az álláskeresők száma nagymértékben
csökkent, annak
korcsoportonkénti megoszlása alapján 40 -44 , valamint a 59 év feletti lakosság arányának
tükrében az növekedett.
Kiugró növekedés tapasztalható,mely a 2010 óta zajló, lépcsőzetes nyugdíjkorhatár emeléssel,
valamint a korkedvezményes nyugdíj megszüntetésével állhat összefüggésben. Ezen felül
általánosságban is megállapítható, hogy idősebb korban a mobilitási képesség csökkenésével (az
alacsonyabb iskolai végzettség, valamint már többnyire elavult, nem piacképes szakképesítéssel
rendelkezésük is , és nem utolsósorban a koruk is jelentősen befolyásolja ) egyenes arányban
növekszik a kiszolgáltatottság is, amennyiben helyben nincs lehetőség a foglalkoztatásra, az
idősebb korosztály tagjai gyakrabban válnak munkanélkülivé. Az önkormányzat által működtetett
közfoglalkoztatási programok próbálják ellensúlyozni az idősebb korosztályra és egyéb hátrányos
helyzetben lévő lakosokra nehezedő, főként az alacsony mobilitási lehetőségeikből fakadó
terheket azzal, hogy helyben biztosítanak álláslehetőséget számukra.
Az 59 év felettiek közül minden negyedik, ötödik emberek valamilyen egészségügyi problémája
is van, azaz a lakosság elöregedésének problémája kihat a foglalkoztatásra is.
Tartós munkanélküliek száma aránya:

Év

Nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma

fő
2013
2014
2015
2016
2017

Nő
16
12
9
12
7

Férfi Összesen
17
33
14
26
11
20
10
22
8
15

fő
Nő
11
0
1
2
1

Férfi Összesen
7
18
3
3
6
7
1
3
1
2

%
Nő
68,8%
0,0%
11,1%
16,7%
14,3%

Férfi
41,2%
21,4%
54,5%
10,0%
12,5%

Összesen
54,5%
11,5%
35,0%
13,6%
13,3%
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180 napnál régebben munkanélküliek aránya
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

2013

2014

2015

nők

férfiak

2016

2017

összesen

Forrás: TeIR, KSH

A tartósan regisztrált munkanélküliek számában jelentős csökkenés mutatkozik, 2017 évben a az
2015 évhez viszonyítva 21,7 %-ot esett vissza. A nők és férfiak aránya között a nők száma 2014
évet kivéve folyamatosan magasabb.
Tekintettel Kaposvárra és a környező nagyobb településeken lévő munkahelyek és a városba
bejáró munkavállalók számára betudható a foglalkoztatást elősegítő programoknak, valamint
annak, hogy a dolgozni és családjukat eltartani akarók felvállalják a vidéki – hetelő munkát is.
A hosszantartó munkanélküliség, nagyon nehéz, néha válságos helyzetbe hozza az érintett
családokat, hisz tartalékjaikat (ha volt) már felélték, így nagyon nagy szerepe van a szociális
ellátórendszernek abban, hogy ezen családok megélhetősége, létfenntartása megoldhatóvá
váljon.
Pályakezdő álláskeresők száma
A pályakezdő munkanélküliek közé azok a fiatalok sorolhatók, akik még nem töltötték be a 25.
(felsőfokú végzettség esetén a 30.) életévüket.
A pályakezdő munkanélküliek köréből automatikusan kiesnek azok, akik valamilyen egyéb
ellátásban (pl.: gyermekgondozási ellátás) részesülnek.
2016. évben pályakezdő nőt nem tartottak nyilván , a férfiak esetében a 18-29 évesek arányában
tekintve 2,1 %-os arány, mely az előző évekhez viszonyítva nagy csökkenést mutat. A
nagymértékű csökkenés pedig betudható annak, hogy nagyon sok fiatal hagyja el az országot ,
külföldön keresve magának munkalehetőséget.
18-29 évesek száma
Év
2013
2014
2015
2016

Nő
Fő
17
20
21
22

Férfi
Fő
25
25
24
25

Összesen
Fő
42
45
45
47

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
Fő
1
3
2
0

Nő
%
5,8%
15,0%
9,5%

Fő
2
3
0
1

Férfi
%
8,0%
12,0%
4,0%

Összesen
Fő
%
3
7,1%
6
13,3%
2
4,4%
1
2,1%

Forrás: TeIR, KSH
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b /. Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az iskolai végzettség, szakképzettség kiemelt szempontja a foglalkoztatásnak, mely mind a
szegénység vizsgálatánál, mind a jövedelmi és a vagyoni helyzet elemzésénél is kiemelésre kerül.
Természetesen a munkaerőpiac bizonyos részei továbbra is felszívják az alacsony iskolai
végzettségű lakosok egy részét, azonban ezen munkakörök száma is véges, így megfelelő iskolai
szakképesítés, végzettség hiánya egyértelműen hátrányt
okoz a munkaerőpiacon való
elhelyezkedésben
Alacsonyan iskolázott népesség:
A lakosság száma 8 általános iskolai végzettség alapján
Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő korúak
Év
százalékában

2001
2011

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

Nő

Férfi

Nő

Férfi

%
67,7%
78,4%

%
85,3%
92,4%

%
32,3%
21,6%

%
14,7%
7,6%

Forrás: Teir,KSH,Népszámlálás

Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
50,0%
0,0%

32,3

%
Nő

21,6

2001

14,7

2011

7,6

%
Férfi

Forrás: Teir,KSH,Népszámlálás

A 2011. évi népszámlálás adatai azt mutatják, hogy a 2001. évi népszámlálási adatokhoz
viszonyítva csökkent az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15- x évesek száma
Ezen belül is a csökkenés ellenére a nők körében magas ( 21,6 %) még mindig az általános
iskolát el nem végzők aránya, melyet magyarázhat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet,
valamint a korai gyermekvállalás.
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A foglalkoztatottság szintje függ az egyének iskolai végzettségétől. A nemzetközi összehasonlításban alacsony hazai foglalkoztatási arányt jelentős mértékben az alacsony iskolai
végzettségűek foglalkoztatási elmaradása magyarázza.
Kutatások a magyar képzési rendszer egyik negatívumaként említik, hogy túlképzés folyik az
oktatásban, elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya nőtt meg az utóbbi években,
oly mértékben, amelyet a munkaerőpiac által támasztott szükségletek nem indokolnak.
Ugyanakkor a szakmunkásképzés egyre inkább háttérbe szorul, nincs elegendő számú
érettségivel nem, de szakképzettséggel rendelkező olyan munkaerő, amelyet a piac megkívánna.
A szakmunkásképző intézményeket a felmérések szerint azok a fiatalok választják, akik az
általános iskolát rosszabb eredménnyel végezték. Ezek a fiatalok többnyire más hátrányokkal is
küzdenek: a családban a szülők iskolai végzettsége alacsony, így már az alapfokú oktatásba
belépéskor rosszabb helyzetben vannak. A tanulást a szülők ugyan preferálják, de abban
segítséget adni nem tudnak, a gyermekeik iskolai kudarcainak kezelésében nem járatosak.
Nyilvántartott munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint:
A magyar lakosság iskolai végzettsége ugyan egyre kedvezőbb összetételű, de bizonyos
kutatások azt is megmutatják, hogy az alacsony iskolai végzettség újratermelődik. Manapság is
minden egyes évjárat körülbelül ötöde a munkaerőpiacon alig konvertálható alacsony iskolai
végzettséggel (legfeljebb általános iskola) lép ki az oktatásból. Ennek egyik oka a lemorzsolódás:
a középfokú oktatásban jelentős azok aránya, akik elkezdenek valamilyen iskolát, de nem fejezik
azt be.
A hazai iskolai lemorzsolódás elleni összehangolt intézkedések szoros összhangban zajlanak az
Európai Unió Bizottsága által javasolt és más uniós tagállamokban is végbemenő folyamatokkal.
Az Európai Unió egyik kiemelkedő stratégiai célja a foglalkoztathatóság javítása 2020-ig. A
foglalkoztathatósági adatok szoros összefüggést mutatnak az érintett potenciális munkavállalók
iskolai végzettségének szintjével, a megszerzett képesítésekkel, ezért is irányul az Európa 2020
stratégia öt, számszerű célkitűzéseinek egyike az alacsony iskolai végzettségűek arányának
visszaszorítására. Az uniós célkitűzés szerint az EU átlagában az oktatást-képzést középfokú
végzettség/szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 évesek arányát a korosztály 10 százaléka alá kell
csökkenteni
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Regisztrált munkanélküliek számának megoszlása iskola végzettség alapján 2013 - 2016 között

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Nyilvántartott A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
álláskeresők
8 általánosnál
8 általánosnál
száma
Általános iskolai
alacsonyabb
magasabb
iskolai
összesen
végzettség
végzettség
végzettség
%
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
34,4%
33
2
6,1%
20
59,5%
11
33,7%
26
2
7,7%
15
58,7%
9
33,8%
20
2
7,5%
12
58,8%
7
29,9%
22
2
10,3%
13
59,8%
7
29,3%
15
2
13,8%
8
56,9%
4

Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)

40
30
20
10
0

2013

2014
8 általánosnál alacsonyabb

2015
8 általános

2016
8 általánosnál magasabb

2017

Forrás:TelR. KSH

2013 és 2017 között a nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása kis
mértékben, de változott A 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
minimálisan ugyan , de csökkent a munkanélküliek 29,3 %-a tartozik ebbe a csoportba.
A 8 általánossal rendelkező végzettségűek arányában is az előző évhez viszonyítva 2,9 %-os
csökkenés tapasztalható.
A 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűek esetében , pedig 3,5 %-os emelkedés
mutatkozik. Mely annak tudható be, hogy a munkanélküliek száma csökkent , ezen belül a 8
általánossal , és ennél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőké, míg a 8 általánosnál
alacsonyabb iskolai végzettségűek száma nem csökkent, nem tudtak elhelyezkedni,
munkaviszonyt létesíteni.
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Felnőttoktatásban résztvevők
Felnőttoktatásban résztvevőkről nem rendelkezünk adattal
Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Középfokú felnőttoktatásra a Alsóbogát község vonzáskörzetben nyílik lehetőség, azonban a
résztvevő tanulók létszámáról a statisztikák nem tartalmaznak elkülönített adatokat.
Az iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzést jellemzően oktatást szolgáltató cégek végeznek.
A munkaerőpiacról emberek minél hatékonyabb munkába állításának fontos feltétele a korszerű
és piacképes szakképzések biztosítása a felnőttképzésben .
A 16.életév betöltésével Magyarországon megszűnik a tankötelezettség, így semmilyen
jogszabály által biztosított forma nincs arra, hogy a fiatalokat "rákényszerítsük arra, hogy
középfokú képesítést szerezzenek.
Az iskolarendszeren kívüli szakképesítés megszerzésének egyik lehetőségeként alakult ki az
utóbbi években a nyilvántartott álláskereső az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
keresztül pl. közfoglalkoztatási program keretein belül , a munkavégzés alól felmentve szerez
valamilyen dokumentált szakképzést.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatok keretén belül Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztály szervezésében hosszabbidőtartamú és start
munkaprogram keretén belül felnőttoktatásban, képzésben résztvevők:
c/ Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás egy, a munkaviszonytól elkülönülten kezelendő, állam által részben vagy
egészben finanszírozott speciális jogviszony, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen
vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és
gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők –
kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosultak – átmeneti
jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény meghatározza, hogy közfoglalkoztatottként melyek
azok a természetes személyek, akik foglalkoztathatóak.
A fent említett törvény felsorolja azt is, ki lehet közfoglalkoztató.
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A közfoglalkoztatási támogatások típusai:
• rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása
• hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
• országos közfoglalkoztatási program támogatása
• start munkaprogram támogatása
• közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás
• vállalkozás részére FHT támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható
támogatás.
A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez
társadalombiztosítási és a nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően –a munkabérhez
hasonlóan– a közfoglalkoztatási bér után is meg kell fizetni a munkáltatói terheket, valamint a
közfoglalkoztatott bruttó béréből is levonásra kerülnek az adó- és járulékterhek.
Edde Község Önkormányzata 1993. évtől folyamatosan szervezi a közfoglalkoztatást.
„Somogyvár és Térsége Közmunkaprogram Társulás tagja volt „-, mely társulás keretében több
éven át elnyert sikeres pályázattal valósultak meg önkormányzati intézmények felújításai,
karbantartásai.
Önkormányzatunk minden munkahelyteremtő pályázati lehetőséggel él, és biztosítja azokhoz
szükséges önerőt, amennyiben szükséges, hogy lehetőséget biztosítson a községben élő,
munkanélküli embereknek.
Az önkormányzat által történő rövidebb- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a helyben
felmerülő, közfeladattal, a helyi közösség érdekeivel, a helyi közösség számára fontos
szolgáltatások nyújtásával összefüggő munkaigények, kielégítését segíti.
2013 és 2017. között az állam által meghatározott célok elérésének egyik meghatározó programja
volt a kistérségi start mintaprogram, valamint a később erre épülő startmunkaprogram.
2013-ban több területen indultak programok - mezőgazdaság, belvízelvezetés, mezőgazdasági
földutak karbantartása,belterületi közutak karbantartása,, ,, téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás..
A közút programban a belterületi úthálózat javítása,karbantartása, a járdák építése, javítása,
térburkoló lerakása, utak padkázása, vagyis a meglévő értékeink állagmegóvása, valamint az
elöregedett járdaszakaszok felújítása volt a célunk. A helyi sajátosságokra épülő programelemben
több, különböző területen tevékenykedtek a közfoglalkoztatottak. Az önkormányzati tulajdonú
földterületeken parlagfő mentesítést végeztek, ami nagyban hozzájárult a pollenszennyeződés
csökkenéséhez; az intézményekben felújítást végeztek, ezzel is növelve meglévő értékeinket.
A mezőgazdasági programelemben önkormányzati tulajdonú , valamint bérelt területeken
zöldségnövények /paprika, paradicsom, sárgarépa, zöldség, burgonya, vöröshagyma, étkezési tök
stb. / termesztése valósult meg.
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Minden évben Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft - a gyermek és szociális étkeztetést
biztosító- konyhájának zöldség alapanyaggal való ellátása
került segítésre térítésmentesen.
2017-ben 21.551.583 Ft kalkulált értéken , térítés mentes zöldség nyersanyagok ,
Somogyjád : 1.272.855 Ft ,Osztopán: 20.960 Ft, Alsóbogát: 213.780 Ft,Edde: 43.988
Ft.
A programok további kiemelt sajátossága maga az értékteremtés, a közfoglalkoztatottak
munkájukkal hozzájárulnak a település ápolásához, a gyermekétkeztetés támogatásához, a
szociális természetbeni ellátások megteremtéséhez, közben elsajátíthatnak a munkavállaláshoz
szükséges kompetenciákat is. A közfoglalkoztatottak munkájával, tevékenységével az
intézmények elégedettek.
Az önkormányzatok, mint közfoglalkoztatók esetében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
keretében, más foglalkoztatóknál az országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan a
közfoglalkoztatók igényei szerint indultak szakmai képzések, amelyek – a képzés jellegétől
függően - tanúsítvány vagy OKJ-s bizonyítvány megszerzésével zárultak.

A képzéseknek kettős célja volt, ezek jelenleg is kiemelten fontosak: a foglalkoztatók már
meglévő dolgozóikat is támogathatják azzal, hogy munkájuk elvégzéséhez szükséges
szakképesítés megszerzéséhez segítik őket, de az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők
beiskolázására önálló programok is indulnak. Az elérni kívánt eredmény mindkét esetben az,
hogy az új szakképesítéssel a dolgozók integrálódjanak az elsődleges munkaerőpiacra.
Foglalkoztatási Osztály által szervezett közfoglalkoztatás keretén belül megvalósult képzések Edde:

 2014
TÁMOP 2.1. képzésben vett részt 3 fő:
•
•

Mezőgazdasági munkás 3 fő,
LHH tisztítás technológiai OKJ-s képzés 11 fő részvételével
2014.-júlis 10 napjától 2014.október 15 napjáig.

Forrás: önkormányzati adatok

2

Forrás: Beszámoló "Somogyjád Sportcsarnok " Nonprofit Kft 2017. évi működésről.
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Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Edde
Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma

Edde

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása

2

6

3

3

5

Országos közfoglalkoztatási program
támogatása

0

1

1

1

1

Járási startmunka mintaprogram
támogatása összesen

8

7

17

15

13

-- Mezőgazdaság

3

4

6

7

6

-- Belvízelvezetés

-

-

-

2

-

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása

1

0

-

-

7

-- Belterületi közutak karbantartása

-

-

4

2

-

-- Téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás

4

3

-

-

-

-- Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás

-

-

7

5

-

-- Egyéb startmunka mintaprogram

-

-

-

-

-

10

14

21

19

19

6,54%

9,32%

14,41%

12,61%

12,91%

17

15

11

8

5

2

1

1

2

1

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő álláskeresők száma zárónapon

12

10

8

13

8

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon

31

26

20

22

15

Nyilvántartott álláskeresők relatív
mutatója

19,85%

17,05%

13,80%

14,43%

10,10%

Közfoglalkoztatási ráta

24,14%

35,36%

51,09%

46,64%

56,10%

157

151

148

153

146

Mindösszesen
Közfoglalkoztatási mutató
Ellátásban nem részesülő álláskeresők
száma zárónapon
Álláskeresési ellátásban részesülő
álláskeresők száma zárónapon

Munkavállalási korú (15-64 éves)
népesség száma
Forrás http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/terkep
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A közfoglalkoztatási programok alapvető célja a továbbiakban is , hogy lehetőséget teremtsenek
a tartós munkanélkülieknek, munkaerőpiacról régóta kiszorultaknak munkaképességük
megőrzése,javítása révén vissza tudjanak térni az elsődleges munkaerőpiacra, valamint a
rászorultak részére magasabb jövedelmet biztosítani a szociális ellátásnál.
Valamint nem utolsó sorban , hogy a rászorulók a Kistérségi mezőgazdasági startmunka
program termelt árúkat számukra elérhető áron meg tudják vásárolni ezzel is hozzájárulva
ahhoz, hogy a család gazdálkodása az amúgy is kevés jövedelemből kedvezőbb legyen.
A mezőgazdasági program további nagy lehetőség arra is , hogy a programban résztvevők
megtanulják a növénytermesztést. Sajnálatos módon ez idáig nem igazán foglalkoztak vele. Most
már a programnak köszönhetően otthon is termelnek. Ezért nagyon fontos az önkormányzat
számára , hogy több munkanélküli is (évente új emberek) részt vehessen ebben a programban
Programok sikeres megvalósulásáról képekben:
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A vizsgált hátrányos helyzetű csoportok munkaügyi szempontból számos problémával küzdenek,
nagyon magas azok aránya, akik nem rendelkeznek semmilyen munkából származó jövedelemmel.
Az átlagosan alacsony iskolai képzettségnek köszönhetően túlnyomórészt csupán az alacsony
kvalifikációt, igénylő álláshelyeket képesek betölteni.
Ebből következően a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szakmai szervezeteknek kiemelt
figyelmet kell fordítani a képzések szervezésére. Erősíteni kell a szakképzés iránti érdeklődést. Egy
szakma megszerzésének biztosítása jelentősen hozzájárulhat e csoport körülményeinek javításához.
Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy a közfoglalkoztatás csak átmeneti megoldást nyújt a munka
nélkül maradt lakosság számára, nem lehet tartós célként meghatározni a közfoglalkoztatási
programban való részvételt.
A mélyszegénységben élők és romák települési, önkormányzati, saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása jelenleg a közfoglalkoztatás keretén belül történik.
d / A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének potenciája- vállalkozások:

év

regisztrált vállalkozások
száma a településen

Kiskereskedelmi üzletek
száma

vendéglátóhelyek száma

2013
2014
2015
2016

25
24
25
23

2
2
2
2

1
1
0
0

Forrás: TEIR, T-Star

A foglalkoztatás mutatója lehet a munkahelyek, vállalkozások száma
A táblázat adatai szemléltetik, hogy a vállalkozások száma kismértékben csökkent. A Járási
foglalkoztatási Hivatal Osztálya " Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő" támogatással segíti
az álláskeresőket.

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének potenciája - közlekedés:
A közvetlen utazási lehetőségek közepesnek mondhatók, ugyan az iskolás – és munkás járatok
biztosítva vannak a Kapos Volán Rt. autóbuszaival: reggel 08. 00 óráig 3 járat, majd 12. 00 órától –
23. 00 óráig 6 járat biztosított. Ebből is látható, hogy a köztes időszakban nem biztosított közvetlen
járat. A 6 kilométerre lévő Somogyjádról, mivel a község Kaposvárt-Fonyóddal összekötő országút
mentén fekszik, viszonylag sűrűn járnak a buszok, mind a harminc kilométerre fekvő Balaton, mind
a megyeszékhely irányába.
e / Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
2016-2017. közötti időszakban a 16-24 év közötti álláskeresők a GINOP 5. 2.1 Ifjúsági garancia, a
25- 64 év közötti álláskeresők a GINOP 5. 1.1 út a munkaerőpiacra elnevezésű program segítségét
vehették igénybe. A projektek komplex támogatási eszközök felhasználásával segítik az álláskereső
ügyfelek elhelyezkedését. A programok célcsoportjaiba tartoznak a 25 év alatti fiatalok, a 25-64 év
közötti álláskeresők és közülük is kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdők, az
50 év felettiek, GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők, a közfoglalkoztatásból a
versenyszférába visszavezethetők és a legalább 6 hónapja álláskeresők.
A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységeket
választhattak ki a résztvevők, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a vállalkozóvá
válást, illetve ezen támogatások igénybevételét segítették, továbbá azokat, amelyek hozzájárultak a
résztvevők munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.
Az álláskeresők a képzés idejére jogosultak keresetpótló juttatásra, a lakóhely és a képzés helyszíne
között az utazási költségek térítésére, valamint a teljes képzési díj és az eső vizsga költsége sem az
ügyfelet terheli. A programok célja a 25 év alatti fiatalok, valamint a 25-64 év között álláskeresők,
különös tekintettel az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők segítése.
Megállapíthatjuk, hogy hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem tapasztalható
községünkben.

f./ Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése:
Edde Község Önkormányzatának nagyon jónak mondható a kapcsolata a Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, valamint a helyi civil
szervezetekkel. A Foglalkoztatási Osztály a hozzátartozó községek lakóinak elhelyezkedésében,
ellátásában vesz részt. A munkaügyi szervezet feladata, hogy elősegítse a foglalkoztatási helyzet
javítását, az álláskeresők megfelelő munkához jutását.
Céljuk, hogy a munkahelyek számbavétele, felkutatása során az álláskeresők megfelelő
munkahelyet, a munkaadók megfelelő munkatársakat találjanak. A foglalkoztatottak számának
növelése, a munkába helyezés elősegítése, a munkanélküliség megelőzése, a munkahelyek
megtartása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében különféle támogatásokat, szolgáltatásokat
kínálnak ügyfeleiknek.
A Foglalkoztatási Osztály az elmúlt időszakokban különféle munkaerő-piaci programokkal,
támogatásokkal, képzésekkel segítette a hátrányos helyzetű célcsoportok elhelyezkedését, képzését.
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A képzéseken egyénileg résztvevőkről tudomással nem bírunk, csak olyan adatokkal rendelkezünk,
mely szervezésében az önkormányzat is közreműködőként részt vett.
2014- 2016 . között több GINOP Program keretén belül megvalósult Foglalkoztatási Osztály által
szervezett képzésen vehettek részt eddeiek.
( részletes kimutatás : felnőttképzés )
A Foglalkoztatási Osztály az őket felkereső érdeklődőknek tájékoztatást nyújt az aktuális
programokról, támogatási, képzési lehetőségekről.
Elsődleges célcsoportok:
 alacsony iskolázottságúak (nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy érettségivel),
 pályakezdők (25. életévüket még nem töltötték be, illetve azok a pályakezdő státuszú
személyek, akik 30 évesnél nem idősebbek),
 50 év felettiek (a programba történő bevonás időpontjában az 50. életévüket betöltő
álláskeresők),
 GYES- ről visszatérők (a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesültek, illetve részesülnek),
 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (több mint 6 hónapja nyilvántartott
álláskeresők, jelenleg 3 hónap regisztráció is elegendő), elavult szakképzettséggel
rendelkezők, hátrányos helyzetű kistérségben (településen) élők
g./ Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
A településen az érintett célcsoport esetében az önkormányzati foglalkoztatás javarészt a
közfoglalkoztatási programokon keresztül valósul meg és alkalmazzák többek között a roma
lakosságot. Az önkormányzat intézményeit áttekintve elmondható, hogy helyi roma lakos is van a
foglalkoztatottjai között.
h./ Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az
elbocsátásoknál érezteti hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci státusz
között erős összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és inaktívak
együtt) és azokon belül a roma származású nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagyobb
valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést eddigi életútjuk során. A munkaerő piacról való
korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással és az életkorral összefüggő
foglalkozási diszkrimináció járul hozzá. 3

3

/www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf
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A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok
ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok,
vagy a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés
A törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül minden olyan rendelkezés,amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt személyi adottsága, képessége miatt
kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy
csoport.

3.3.Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.
A szociális ellátások alapvető célja, hogy védelmet nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből
eredő szegénységgel és egyéb kockázatokkal szemben. A társadalmi jellemzőkben fennálló,
országon belüli területi különbségek a szociális ellátórendszerek felé térségenként eltérő igényeket
támasztanak.
Az ország egyes térségeiben élők különböző szociális igényeit nagyban befolyásolja a lakosság
jövedelmi, munkaerő-piaci helyzete, korszerkezete, egészségi állapota. A jövedelmek és a
munkaerő-piaci helyzet különbségeit elsősorban az eltérő gazdasági fejlettség határozza meg. A
Dunától keletre fekvő régiók és Dél-Dunántúl pozíciója ebből a szempontból jóval kedvezőtlenebb,
mint Közép-Magyarországé, illetve Közép- és Nyugat-Dunántúlé. Az előbbivel szorosan összefügg
az egyes térségek eltérő munkaerő-piaci helyzete. A kevésbé fejlett területeken jóval nagyobb
arányban jelennek meg a munkajövedelemmel nem rendelkező, ellátásra szoruló rétegek. A
szociális védelmi rendszer biztosítási alapon járó ellátásait ugyanakkor a kedvezőbb foglalkoztatási
helyzetű régiók lakossága nagyobb arányban veheti igénybe. A magyar szociális védelmi
rendszerben – a biztosítási alapon járó ellátásokhoz hasonlóan – kifejezetten magas az univerzális
támogatások aránya, amelyek bizonyos élethelyzetben, életkorban mindenkinek járnak.
A népesség korösszetétele, ezen belül elsősorban a gyermekkorúak és az időskorúak arányának
területi különbségei eltérő igényeket támasztanak az ellátórendszerek felé. A lakosság egészségi
állapota ugyancsak meghatározza a szociális ellátás iránti igényeket. A különböző igények
kielégítésére számos támogatás, ellátás, kedvezmény létezik, szabályozásuk folyamatosan változik.
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Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény, jelentős mértékben módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993.évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.-t). A változtatással a kormány célja
az volt, hogy megújítsa a szociálisan rászorulók támogatási rendszerét. Az állami szabályozási
hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezésével kapcsolatos feladatok 2015. március 1.
napjától elválasztásra kerültek egymástól. Az állam által biztosított támogatási formákon túl, a
településen élők szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata lett. A Szt. 2015.
március 1. napjától csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, az
önkormányzatok által biztosított ellátások feltételeit a helyi szociális rendeleteknek kell
tartalmazniuk.
Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az
önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a
helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes
típusait és a jogosultság feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg.
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a
helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. (A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
/ továbbiakban Szt ) 2.§)
A szociális ellátások a szociális rászorultság mértékétől és az egyéni élethelyzetektől függően
vehetők igénybe. A juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni,
amelyek az adott személyt - helyzetéből adódóan - sújtják.
Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások 2013 - 2017 között
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítások alapján 2014.január
l-jétől az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt
nyújtott, mely segélyezési forma a korábbi átmeneti segély,temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás segélyformák összevonásával jött létre.
2015. március 1-jével jelentősen átalakult a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások
rendszere, mely változások az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportok támogatását
jelentősen befolyásolták. Ezzel egy időben hatáskörváltozás is bekövetkezett.
az Szt. 25. § (1) bekezdése alapján a pénzbeli ellátásokat a jogosult részére jövedelme
kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára járási hivatal - az Szt- ben meghatározott
feltételek szerint - időskorúak járadékát, foglalkoztatást helyettesítő támogatást, egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatást,alanyi jogú ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat, emelt
összegű˝ápolási díjat;a képviselő-testület - az Szt.-ben és a települési önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek szerint - települési támogatást állapít meg
Az Önkormányzat az egyéb, szociális-, család- és gyermekvédelmet szolgáló ellátásokat települési
támogatás címén nyújtja, melyeknek a jogosultsági feltételeit, az ellátások megállapításának,
valamint azok kifizetésének,folyósításának szabályait az Önkormányzat a pénzbeli és természetben
nyújtott települési támogatások szabályairól szóló 1/2015.(II.26.)
rendeletében rögzítette
(továbbiakban: Rendelet).
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Az Önkormányzat létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendeletében meghatározottak szerint
rendkívüli települési támogatást nyújt: halálesetre tekintettel temetési támogatást, eseti támogatást,
eseti gyermekvédelmi támogatást, pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő szociális
kamatmentes kölcsönt.
A szociális rászorultság megállapítása szempontjából az egyenlő esély elvének érvényre juttatása
jegyében különös méltánylást érdemlő esetnek minősül : különösen a fogyatékosság, betegség,
baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.
Eseti települési támogatások 2015 - 2016 között :

2015
Lakónépesség száma (fő) : 207

Ellátás
Eseti
Eseti gyermekvédelmi
Beiskolázási
Tankönyvtámogatás
Temetési
Kamatmentes
Mindösszesen

Támogatásban részesített
(fő )
10
3
6
4
2
0
25
2016

Kifizetett támogatás összege e.
Ft
50
15
30
43
50
0
188

Lakónépesség száma (fő) : 198

Eseti
Eseti gyermekvédelmi
Beiskolázási
Tankönyvtámogatás
Temetési
Kamatmentes
Mindösszesen

10
25
11
0
1
1
48
2017

50
97
55
0
25
50
277

29
28
9
0
1
0
67

115
126
85
0
25
0
351

Lakónépesség száma (fő) : 206

Eseti
Eseti gyermekvédelmi
Beiskolázási
Tankönyvtámogatás
Temetési
Kamatmentes
Mindösszesen
Forrás. Önkormányzati adatok

A fenti táblázat adatai alapján megállapítható, hogy Edde Község Önkormányzata biztosítja
rendeletében meghatározott segélyeket, a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat,
mely elsősorban a kiemelt célcsoportokat érinti.
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A vizsgált időszakban megállapíthatjuk, hogy a támogatottak száma és a támogatásra fordított
összeg 2015 -től 2017. évre nagymértékben emelkedett.
2017 évben az lakónépesség 32,5.%-a részesült valamilyen fentiekben részletezett eseti települési
támogatásban.
Rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
2013 és 2016 között.

Év

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
részesülők átlagos száma 2016. márc.
1-től (2015. február 28.-ig rendszeres
szociális segélyben részesülők

Fő
2013
2014
2015
2016

12,50
10,25
8,50
13,00

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(álláskeresési segély - negyedévek átlagában
számolva)

15-64 évesek %ában
7,60%
6,40%
5,40%
8,20%

Fő
17,00
13,00
14,00
14,00

Munkanélküliek
%-ában
51,91%
52,00%
69,14%
58,33%

Forrás: Teir ,KSH

A rendszeres szociális segélyben részesülők számának nagymértékű változását a jogszabályi
változások indokolják. Az ellátások helyébe felülvizsgálatokat követően új ellátási formák kerültek,
új jogosultsági feltételekkel. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
2015. március 01 napjától kerül folyósításra, felülvizsgálatot követően. Az új jogosultsági feltételek
szerint csökkent az ellátottak száma . Az ellátásra való jogosultság járási hivatalok hatáskörébe
tartozik.
A Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma a vizsgált időszakban majdnem
felére csökkent. Az ellátottak számának csökkenése a nyílt munkaerőpiacon , valamint a
közfoglalkoztatásban elhelyezkedők számának emelkedésével indokolható. Az ellátásra való
jogosultság járási hivatalok hatáskörébe tartozik.
Ápolási díjban részesítettek száma 2013 és 2016 között
év
2013
2014
2015
2016

ápolási díjban részesítettek
száma
1
1
1,79
2

Forrás: KSH Statinfo

A statisztikai adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az ápolási díjban részsülők száma az elmúlt
időszakban emelkedett. Az ellátás megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe tartozik 2015.
március 1-jétől.
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Az Szt. 47. § 4 (1) bekezdése alapján természetbeni szociális ellátásként a járási hivatal alanyi
közgyógyellátást, illetve normatív közgyógyellátást, és egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságot állapít meg
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2013 és 2016 között
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2013
2014
2015
2016

4
1
4
3

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy községünkben közgyógyellátásra való jogosultak száma
az elmúlt időszakban nagymértékben nem változott.
Egészségügyi ellátásra való jogosultakról adatokkal nem rendelkezünk hatáskörváltozást követő
időszakra.
Álláskeresők támogatása 2013 - 2017 között
Álláskeresési segélyben részesülők száma:
Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) -

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2013

163

1

0,5%

2014
2015
2016
2017

159
158
158
155

1
0
0
1

0,5%
0,0%
0,0%
0,5%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma :

Év

Nyilvántartott álláskeresők
száma

2013
2014
2015
2016
2017

Fő
32,75
25,00
20,25
24,00
14,50

Álláskeresési járadékra jogosultak
Fő
2,25
0,50
1,00
2,50
1,00

%
6,9%
2,0%
4,9%
10,4%
6,9%

Forrás: TeIR, KSH

4

Megállapította: 2014. évi XCIX. törvény 81. §. Hatályos: 2015. III. 1-től.
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Álláskeresési járadékra jogosult az az álláskereső, aki az álláskeresővé válását megelőző három
éven bel ül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és munkát akar vállalni, de önálló
álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud
megfelelő munkahelyet felajánlani. Az álláskeresési járadék lejárta után - illetve az ahhoz szükséges
jogosultsági idő hiányában - vehető igénybe álláskeresési segély, ilyen ellátást csak azok kaphatnak,
akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben váltak álláskeresővé. A
nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a minimálbér 40 %-a.
Munkaerő-piaci szolgáltatások:
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő
támogatásokat.
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a
következők:
 munkaerő piaci és foglalkozási információ nyújtása,
 munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
 munkaközvetítés.
Álláskeresők támogatása:
 A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható
juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti.
 A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások
nyújthatók az Flt. 16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
 Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a
legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs
járadékban részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő
formában, pályázati eljárás keretében.
 A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik,
eszerint pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás
nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító
munkáltató
 Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék
folyósítható annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti
feltételeknek.
 Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell
megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén.
 Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával,
valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg
az Flt. 32. §-a szerint.
3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve
a lakhatást, segítő támogatásokat.
E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz
való hozzáférést.
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Edde Község közművesítése:
A villany bevezetése 1947-ben készült el. 1980-ban kapott vezetékes ivóvizet Edde. Ugyanebben az
időben készült el a község északi részén szilárd burkolatú aszfaltos önkormányzati út is. 1993-ban
került építésre a temetőhöz vezető makadámút. 1994-ben ugyanide a vizet és a villany is kivezetésre
került. 1995 évben bevezetésre került a gáz, a gázfogadó állomáshoz mindegy 300 m út került
kiépítésre. A gázzal egy időben sikerült a crossbar rendszerű telefon kiépítése is.
1996 -97-ben felújításra került a közmunkaprogram keretén belül az összes középületet.
A lakásállomány alakulása
összes lakás-állomány
év

ebből elégtelen
lakhatási körülményeket biztosító lakások száma

bér-lakás állomány (db)

(db)

2013

79

nincs

0

2014

79

nincs

0

2015

79

nincs

0

2016

79

nincs

0

Forrás: TeIR, KSH

A településen lévő lakásállomány 79, melyek családi házak. Az évek folyamán új építkezéseket
nem figyelhettünk meg, mely elsősorban a magas építési költségeknek tudható be.
Pontos adat nem áll rendelkezésre, de jelentős azon lakások száma, amelyek a devizahitel
károsultak tulajdonából az Nemzeti Eszközkezelőhöz kerültek
Az esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges az infrastruktúrához való egyenlő hozzáférés
biztosítása. A településen a vezetékes víz- és áramellátás 100 %-os, gázszolgáltatás 35 %-os,
közvilágítás 100 %- os. Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése hiányzik még, azonban a szennyvíz
elszállítása megoldott. Burkolat (portalanított): 90%.
Eddén nincs pontos adat arra vonatkozva, hogy a település összes lakásállománya viszonylatában
mennyi az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma. Betudható ez annak is, hogy
nincs meghatározva ennek szempontrendszere. A lakhatatlanná nyilvánítás ma a Járási Hivatal
feladata és építéshatóságilag alátámasztható tények indokolják.
Az egykori alsó tagozatos iskola épületét az önkormányzat a turizmusra alapozva vendégházzá
építette át. Három 2-4 fõs apartmant és egy 4-6 fõs lakosztályt alakítottak ki. Mindegyikhez külön
vizesblokk és konyha tartozik.

a./ bérlakás-állomány:
Az önkormányzat bérlakás-állománnyal nem rendelkezik.
b) szociális lakhatás
Az önkormányzat szociális bérlakásokkal nem rendelkezik.
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A településen nem jellemző a nem lakáscélú ingatlanokban történő lakhatás.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Edde településen hajléktalan személy nincs. A lakcímükről kijelentkezetteket, otthonukat
elvesztőket a rokoni kapcsolatok,természetes támasz kapcsolatokon keresztül, a szociális háló segíti
és problémájuk megoldott.
e) lakhatást segítő támogatások
A mindennapi létfenntartás mellett a lakás fenntartására fordított kiadások igen megterhelőek
a célcsoportok családjai számára. Jogszabályi változást követően 2015. február 28 napjáig került
folyósításra a normatív lakásfenntartási támogatás. Azt követően a terhek enyhítését szolgálja a
helyi rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén igénybe vehető ( 2015.03.01-től )
települési lakhatási támogatás. A támogatás természetbeni ellátásként is folyósítható.
Településünkön természetbeni ellátásként szolgáltatóhoz utalással történik a támogatás
megállapítása.
Év

Lakásfenntartási támogatásban
részesített személyek száma

Összesen adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek száma

2013
2014
2015
2016
2017

40
40
40
6
5

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH

A kormány által létrehozott CSOK program központilag kíván segítséget nyújtani a népesség
megtartásához, növekedéséhez, a lakhatás megoldásával, ennek hatásairól, számairól településünk
vonatkozásában nem rendelkezünk adatokkal.
f) eladósodottság
Komoly problémát jelent napjainkban az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű,munkájukat
elveszítő, vagy alacsony jövedelmű idős, vagy többgyermekes családok esetében. A lakosság
eladósodását mutatja a hivatalhoz érkezett Végrehajtó Irodák által küldött hirdetmények száma is.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
Edde településnek lakott külterülete nincs.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A lakhatási helyzetkép megértéséhez szükséges a következő fogalmak meghatározása:
Belterület: a település zárt beépített része,
Külterület: a település zártan beépített részén kívüli szórvány lakóhelyek (majorsági épületek,
tanyák, puszták, külterületi lakott helyek)
Szegregált lakóterület: ahol egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai
csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.
Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghaladja
az 50%-ot.
Szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Eddén , ezért ez a fejezet a település szempontjából nem
részletezhető.
3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a./Az egészségügyi alapellátásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való
hozzáférést
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja az
önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról való gondoskodást.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy:
153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a 73.§ (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók
irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát.
Edde Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
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Edde Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet alkot. A
körzethez tartozik még Osztopán Község Önkormányzatának közigazgatási területe és
Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Kürtöspuszta része.
A vegyes háziorvosi körzet ellátását praxisjoggal rendelkező vállalkozó háziorvos vagy egyéb
feladatellátó, a körzethez tartozó önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés keretében végzi.
A körzet székhelye: 7444 Osztopán, Ady E. u. 2.
A körzet telephelye: 7443 Edde, Fő u. 47.
Az önkormányzat a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Kaposvár
Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. tagjaként biztosítja.
Az ügyeleti ellátás székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16.
Edde Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzethez
tartozik még Osztopán Község Önkormányzatának közigazgatási területe és Pusztakovácsi Község
Önkormányzatának Kürtöspuszta része.
A körzet székhelye: 7444 Osztopán, Ady E. u. 2.
A körzet telephelye: 7443 Edde, Fő u. 47.
Edde Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet
alkot. A körzethez tartozik még Somogyjád, Várda, Edde, Alsóbogát, Csömend, Libickozma,
Pusztakovácsi, Somogyfajsz, Nikla és Táska Önkormányzatok közigazgatási területe.
A fogorvosi alapellátás biztosítására az (1) bekezdésben megjelölt önkormányzatok egymás közt
egészségügyi feladat-ellátási szerződést kötöttek.
A fogorvosi körzet székhelye: 7443 Somogyjád, Fő u 8.
Edde Község Önkormányzata társulás keretében tartja fenn a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár
Óvodát.
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7443
Somogyjád, Fő u. 47. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak
A háziorvos heti két alkalommal ( hétfő, csütörtök) a községben, helyben biztosítja a szolgáltatást a
polgármesteri hivatalban kialakított orvosi rendelőben, mely 2018 évben pályázatnak ( 1 M Ft :
melyből eszközbeszerzés valósult meg ) és önerő biztosításának köszönhetően ( teljes körű festés,
mázolás , burkolatcsere) felújításra került.
Egyéb napokon a szolgáltatás Osztopánban érhető el, falugondnoki szolgálat útján.
Gyógyszerekhez hozzájutást munkanapokon Somogyjádon 8 – 16,30-ig a Remény gyógyszertár
biztosítja (igény esetén a falugondnoki szolgálat útján ), ezt követően a 25 km-re lévő
megyeszékhelyen lehetséges gyógyszerkiváltás.
A szűrővizsgálatokat különböző intézményekben, vagy a háziorvos által helyben szervezett
szűréseken vehetik igénybe, de az ezeken való részvételről a településen nem rendelkeznek
adatokkal.
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s nem jellemző, hogy
maradnának ki állampolgárok a védőoltásból.
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Alapellátások 2017 évi helyzetéről:
Háziorvosi körzet
A vegyes háziorvosi körzet ellátását praxisjoggal rendelkező vállalkozó háziorvos vagy egyéb
feladatellátó, a körzethez tartozó önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés keretében végzi
Dr. Koronczi Gábor Tamás házi szakorvos c. főorvos
Háziorvosi körzet kártyaszám:
Osztopán

Edde

Férfi
Nő
Férfi
Nő
313
332
76
80
Összesen: 645 fő
Összesen:156 fő
Egyéb : 132 fő
Bejelentkezett betegek száma összesen: 1 049 Fő

Kürtöspuszta
Férfi
Nő
61
55
Összesen: 116 fő

Korcsoportonkénti bontásban:
0-14 évesek
fiú
134 fő

15 év felett
lány
117 fő

férfi
392 fő

nő
406 fő

Betegforgalom:
Rendelésen megjelentek száma : 7 271 fő, lakáson ellátott betegek (hívás,fekvő folyamatos)
194 fő . Mindösszesen : 7 465 fő,
Beutaltak száma: 612 fő, szakkonzultáció : 634 fő, nővérlátogatás 176 fő.
Gyermekorvosi ellátás:
Szomszédos Önkormányzatokkal kötött szerződés alapján 2015 április 01-től látja el a
gyermekorvosi tevékenységét dr Fintics Klára csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos. A
rendelés heti 2 alkalommal összesen 5 órában történik. Tevékenysége az alapellátó vegyes praxisok
tevékenységének segítése a 18 év alatti gyermekbetegek ellátása. A 2017-es év során 1 103 orvosbeteg találkozás történt,az ellátott személyek száma 235 fő volt.A beregisztrált gyermeklakosok
száma 323 fő. Lakóhely szerinti megosztás alapján: 185 fő Somogyjád ,
41 fő Alsóbogát,32 fő Várda, 31fő Edde ,31 fő Osztopán,3 fő Juta.
Korcsoport szerint a regisztrált betegek :12 fő csecsemő korú,47 fő 1-4 év közötti, 171 fő 5-14 év
közötti,94 fő 15 év feletti.
A gyermekorvosi rendelések során 191 alkalommal egészséges gyermekek és csecsemők
tanácsadása történt ,ahol 99 korhoz kötött kötelező védőoltás beadására került sor,ezeken felül 110
nem kötelező, szülői kérésre felírt vakcinációt végeztek.
A regisztrált gyermekek közül a gondozottak létszáma: 76 fő,közülük 30 % elhízás miatt illetve 27
%-ban mozgásszervi gerincbetegség miatt. (sajnos országos szinten is ilyen magas az elhízás és
mozgásszegény életmód miatti megbetegedések száma) .
A betegrendeléseket leginkább felsőlégúti illetve enteralis betegségek miatt keresik fel a betegek.
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Fogorvosi ellátás

A fogászati személyi feltételek az előző évhez viszonyítva változatlanok ,egy fő fogorvos Dr Farkas
Éva és egy fő asszisztens látja el a teendőket. A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi
alapellátáshoz tartozó községek:Táska, Csömend, Nikla, Somogyfajsz, Libickozma, Pusztakovácsi,
Osztopán, Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda. Ellátandó lakosok száma : 6042 fő. A rendelési idő
heti 30 óra. A fogorvos helyettesítése megoldott. A fogorvosnak az iskolákkal és óvodákkal jó
kapcsolatot sikerült kialakítani. A vezetők nagyon konstruktívan állnak a feladathoz. Így minden év
Őszén szervezetten megjelennek a rendelőben az iskolás gyerekek. Tavasszal pedig az iskolákban
történik a szűrésük.2017. decemberben az óvodások szűrése is megtörtént.
2017.évben megjelent betegek száma: 2628 fő, elvégzett beavatkozások száma: 8 931
(foghúzás,fogtömés,gyökérkezelés,fogkő leszedés, fogpótlások)
Védőnői szolgálat
Ellátási terület: Osztopán,Edde, Kürtöspuszta.
 Nyilvántartott 0- 6 évesek száma ( 2017.12.31-én) : 105 fő
Ebből:
Osztopán: 55 fő,
Edde: 15 fő,
Kürtöspuszta: 35 fő.
 2017-ben születettek száma: 14 fő
Ebből:
Osztopán: 4 fő
Edde : 2 fő
Kürtöspuszta: 7fő
 2017.12.31-én nyilvántartott várandósok száma: 9 fő
Ebből:
Osztopán : 5fő
Edde: 1 fő
Kürtöspuszta: 3 fő

58

A várandósgondozásban nagy változás történt, a Mozgó Szakorvosi Szolgálat tevékenysége március
elsejétől megszűnt. Így a szakorvosi tanácsadásra Kaposvárra kell beutazniuk a kismamáknak, amit
igyekeznek összekötni a kötelező szűrések és vizsgálatok időpontjával.
Iskola-egészségügyi ellátás.
Az iskola és óvoda tisztasági szűrései rendszeresen megtörténik. Az általános iskolában a
kampányoltások az előző évekhez hasonlóan rendben lezajlottak. Minden tanuló megkapta a
kanyaró és DiPerTe emlékeztető, valamint a Hepatítis B elleni védőoltásokat.
Ez a negyedik tanév, hogy a szülők igényelhették a térítésmentes méhnyak-rák elleni védőoltást a
lányok számára. Sajnos a tanulók szülei ebben a tanévben sem éltek ezzel a lehetőséggel.
A közösségi programok.
Mályvavirág Alapítvány :
2017. januárban Járási Hivatal Egészségügyi Főosztálya segítségével bekapcsolódtak egy
gyöngyfűzési akcióba, ami a daganatos betegek megküzdését segíti. Szimbolikusan „erőt” adva, és
gondolva rájuk, hogy ne érezzék magukat elhagyatva.
Forrás Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 2017. évre vonatkozóan

Összességében megállapítható, hogy Edde lakosságának egészségi állapota jó, az ellátórendszer
kiépített, az alapellátás településen hozzáférhető, a járóbeteg-szakellátás, valamint fekvőbeteg
ellátást 20 km-en belül a megyei korház biztosítja.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező

szűrésekhez) való hozzáférés
A háziorvos statisztikai adatai szerint a felnőtt lakosság megbetegedései között a magas vérnyomás,
a keringési zavar okozta szívbetegségek állnak az első helyen, ezt követik a cukorbetegség
légzőszervi mozgásszervi betegségek. Sajnos a daganatos megbetegedések száma az utóbbi időben
nagymértékben megnövekedett.
Fontos, hogy a nőgyógyászati daganatos megbetegedések megelőzésében nagy szerepet játszó
nőgyógyászati és méhnyakrák szűréseken való részvétel. Mammográfia, UH vizsgálaton való
részvétel, mely a Megyei Korházban biztosított. A szűrések 2 évenkénti megszervezését a háziorvos
és a védőnő végzi.
Az elmúlt években emelkedett az onkológiai szűréseken résztvevők száma.
Az egészségügyi szűrővizsgálatok az óvodában és az iskolában kötelezőek évente és meg is
valósulnak az intézményekben : fogászati és hallás szűrővizsgálatok,szinte havi rendszerességgel
megy az óvodába a védőnő fejtetvesség vizsgálatra.(részletesen védőnői, fogorvosi beszámolóban)
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Emellett szükség szerint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is bekapcsolódik preventív unkába.
A megelőzés egyik fontos formája a szűréseken való részvétel, melyen való részvételekről nem
rendelkezünk adatokkal.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Korház biztosítja a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz
való hozzáférést.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A Somogyjádi Sportcsarnok” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködik és részt
vesz Somogyjád Község Önkormányzatának közfeladatai ellátásában, azaz egész évben ellátja a
környező települések (Somogyjád, Osztopán, Alsóbogát, Edde, Juta) közétkeztetési feladatait a
helyi és környező iskolában, óvodában, idősek otthonában, családi napköziben és a szociális
ellátásban.
2016 évtől a fenti településeken közreműködik a szünidei gyerekétkeztetési feladatok ellátásában
is, mely során éthordóban kiadagolva a falugondnok közreműködésével juttatjuk el az ételt a
gyermekeknek. Emellett étkeztetik az iskolai-önkormányzati szervezésben megvalósuló nyári
gyerektáborokban résztvevő gyermekeket étkeztetését is biztosítja. Életkoruknak és a
szükségleteiknek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést.
Az étkeztetéssel, étrendkészítéssel, nyersanyag felhasználással kapcsolatban a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben
foglalt követelmények az irányadóak.
A lefőzött adagok bontása étkezésenként 5:
2014

2013

2015

2016

2017

Összesen

79 354

80 394

97 583

107 099

100 680

Iskolás 3x

26 581

28 419

32 681

31 786

29 297

Iskolás 1x

8 770

5 881

7 163

13 871

13 281

Óvodás

14 395

14 719

18 488

18 524

17 339

Felnőtt

20 967

22 393

26 825

30 306

28 560

Idős 3x

5 421

5 825

7 762

7 786

7 529

Idős 2x

2 414

2 346

3 338

3 432

2 475

806

811

1 326

1 394

1 199

Családi napközi

5

Forrás: Beszámoló "Somogyjád Sportcsarnok " Nonprofit Kft 2017. évi működésről.
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Szünidei gyerekétkeztetés :
2016

2017

Somogyjád

1702

1294

Alsóbogát

1420

1159

Edde

764

528

Osztopán

2251

2492

Juta

508

660

Összesen:

6645

6133

Szociális étkezés 6:

Somogyjád
Alsóbogát

2015
5151
349

Edde
Nappali ell.
Osztopán
Juta
Mindösszesen:

592
298
7549
2430
16369

2016
7493
358
496

2017
8850
570
880

481
7636
2526
18990

379
6640
1784
19103

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Edde Község Önkormányzata Képviselő - testülete kiemelt figyelmet szentel a sporttevékenységek
és a sportolás által a testmozgás, az egészséges életmódra nevelés,
a személyiség és
közösségfejlesztés, szabadidő hasznos eltöltése tevékenységekhez való hozzájutás segítésére.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
szociális szolgáltatások
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a
szakosított ellátásokat.

6

Forrás: Beszámoló "Somogyjád Sportcsarnok " Nonprofit Kft 2017. évi működésről
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Edde Község Önkormányzata Szociális szolgáltatásokat Társulásban fenntartott Somogyjádi
Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona intézmény
(továbbiakban: Somogyjádi ASZK) intézménye útján biztosítja.( 31 település társulásával
működik, integrált szervezeti formában )
A Társulás célja a megállapodásban meghatározott, a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak
nappali ellátása, szakosított ellátás: időskorúak otthona, valamint a gyermekjóléti alapellátási
feladatok körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátásának
hatékonyabb megvalósítása.
Szociális szolgáltatások igénybevételének kimutatása

Falugondnoki szolgálat

Szociális étkeztetés,

Házi segítségnyújtás,
Családsegítést igénybevevők száma

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

Ellátást igénybevevők száma
2014
251
2015
251
2016
247
2017
240
2013
4
2014
4
2015
2
2016
2
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2014
6
2015
31
2016
24
2017
21
2014
7
2015
5
2016
5
2017
7

62

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a

szolgáltatások nyújtásakor
Az önkormányzat az ügyintézés és a foglalkoztatás során is megelőzik és megakadályozzák a
hátrányos megkülönböztetést, mindent megtesznek az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Edde Község Önkormányzata intézkedései és a civilek törekvései mellett az Alapszolgáltatási
Központ tevékenységét kell kiemelni. Az intézmény az alaptevékenysége mellett számos speciális
szolgáltatás biztosításával is foglalkozik annak érdekében, hogy többek között a célcsoport
helyzetét segítse.
A köznevelési intézmények pályázatok és saját lehetőségeiken belül nyújtanak támogatást a
célcsoportok tagja számára.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Annak érdekében, hogy a községben élő emberek élete mozgalmasabb és változatosabb legyen,
megtörve a szürke hétköznapokat civil szervezetek szerveződtek: Edde Községért Alapítvány,
Egymásért Egyesület Edde.
A közösségi ház mögötti hatalmas területen szabadtéri tűzhelyek, és egy szalonnasütő teheti
hangulatossá a nyári estéket. Emellett egy kézilabdapálya és kosárpalánk áll a sportolni vágyók
rendelkezésére. Itt rendezik meg a falu fontosabb ünnepeit, összejöveteleit is. A település egyik
legfontosabb kulturális eseménye a falunap, mely szinte az itt élők minden rétegét megmozgatja.
Ilyenkor a falu apraja-nagyja talál magának megfelelő kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget.
A nyári „falukirándulásaikkal”, amelyek a hosszú évek során már szinte hagyománnyá váltak,
elősegíti az önkormányzat a lakosság kimozdulását a faluból. Ezek a kirándulások széles
csoportokat mozgatnak meg, és igény van rájuk. A szervezők igyekeznek
az egy napos programot úgy összeállítani, hogy kulturális program és
szórakozási lehetőség is nyíljon a résztvevők számára.
Parképítő tanfolyam keretén belül három parkot alakítottak ki (valamint
szabadidő parkot).
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Különös figyelmet szentel az önkormányzat a nyugdíjasok és gyermekek karácsonyi
megajándékozására. E rendezvényt mindig műsoros est kíséri.
Edde község éli a „kicsiny falvak életét”, néhány család eljár a városba moziba, nagy ritkán
színházba.
A település életében fontos szerepet töltenek be a közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi
feltételeinek biztosításával.
A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a településen
élő idősek és gyermekek irányába is.
A Községi Könyvtár feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a
magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas
szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Ennek érdekében támogatja: az egyéni tanulást,
önképzést, az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését.
Könyvtári , információs és közösségi helyet működtet az önkormányzat, mely nem csak idősek
részére elérhető, a község minden korosztálya lehetőséget kap arra , hogy igényeinek megfelelő
szolgáltatáshoz jusson hozzá.( könyvek kölcsönzése , internet elérhetőség , napilapok stb)
Ezen szolgáltatás biztosításához 2015,2016,2017,2018-ban is az önkormányzat pályázatot nyújtott
be a Nemzeti Kulturális Minisztériumhoz , melynek köszönhetően egy fő a minisztérium
foglalkoztatásában kulturális közfoglalkoztatott kerül foglalkoztatásra .

A település életében fontos szerepet töltenek be a közösségi színterek, a művelődés helyi
feltételeinek biztosításával. A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás,
Az önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jónak mondható. A civil
szervezetek feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik az önkormányzat munkáját,az
önkormányzat pedig lehetőségéhez mérten anyagi támogatást biztosít számukra feladataik
ellátásához, működésükhöz. A rendezvényeik ingyenesek (nagymértékbern az önkormányzat által
támogatott) mindenki számára elérhető esemény.
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b) közösségi együttélés jellemzői
Edde községről elmondható, hogy a közösségi együttélés zökkenőmentes, nem beszélhetünk etnikai
konfliktusokról, problémáról.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai
A településen az adományozás, illetve az adományosztás régóta bevált gyakorlat szerint működik.
E tevékenységet (gyűjtést, annak szétosztását) az Alapszolgáltatási Központ dolgozói végzi.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
2014. október 12-én Magyarországon egy napon két választás került lebonyolításra: a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jogszabályi változást követően 3 képviselő
lehetett választani.
Edde Községben Roma Nemzetiségi választáson a névjegyzékben szereplő választópolgárok
száma: 64 fő .(forrás: választás.hu)
A választás igazolta, hogy az Nemzetiségi Önkormányzat jól végzi munkáját, megfelelően képviseli
az érdekeket, hisz a Edde Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának vezetője ismét Bogdán
Hajnalka lett.
A Nemzetiségi önkormányzat jól működik , karöltve a Helyi önkormányzattal segítve egymás
munkáját .
Edde Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Edde Község Cigány Nemzetiségi
Önkormányzatának partnerségére vonatkozóan a két önkormányzat között kötött megállapodásban
rögzítettek a mérvadóak.
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3.9. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő- piaci
helyzete
Adósságcsapda- pénzgazdálkodási
hiányosságok,

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a
foglalkoztatáshoz jutás és foglalkoztatásban
való megmaradás
Mélyszegénységben élők rossz egészségi
állapota

Képzési programokhoz jutás segítése
„piacképes„ szakképzésekhez
Figyelemfelhívás, tájékoztatás lakásfenntartási
támogatás igénybevételének lehetőségéről(
közművek kikapcsolása érdekében),
Figyelemfelhívás indokolatlan és nehezen
követhető különböző hitelek felvételére
Munkaügyi központba való irányítás,
regisztráció céljából további ellátások
elérhetősége céljából, tájékoztatás
közfoglalkoztatás lehetőségéről
Egészséggel kapcsolatos helyes információk
átadása, kihelyezetett szűrővizsgálatok
szervezése

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői
Gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása:

Év

állandó népesség
Fiú

2013
2014
2015
2016

215
207
210
209

16
13
14
14

0 - 14 éves korosztály
Lány
összesen
16
16
17
16

32
29
31
30

állandó
népességhez %ban
14,88
14,00
14,76
14,35
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Év

állandó népesség
Fiú

2013
2014
2015
2016

215
207
210
209

15-17 éves korosztály
Lány
összesen

5
4
2
4

3
1
3
3

8
5
5
7

A település állandó lakosainak száma 2017. december 31-én: 208 fő
Ebből kiskorú gyermekek száma ( 0 –18 éves korig) : 41 fő
Kiskorúak száma korcsoportonkénti bontásban :
0-2 éves
3-5 éves
6-13 éves
Edde

11 fő

5 fő

16 fő

állandó
népességhez %ban
37,20
24,15
23,80
33,40

14-18 éves
9 fő

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az állandó népesség száma csökkenő tendenciát mutat.
A kiskorúak számában is szintén folyamatos csökkenés figyelhető meg a 0-14 éves korosztályban..
Megállapítható, hogy a fiúk és lányok száma nem azonos mértékű csökkenést mutat.
A településen a gyermekvédelmi alapellátások jól működnek, a gyermek- és ifjúságvédelem a
gyermekekkel foglalkozó intézményekben jelen van. A gyermekek, az iskoláskorúak ellátása,
esélyegyenlősége az egyenlő bánásmód szerint jól működik.
A Képviselő-testület minden évben átfogó értékelést fogad el a községben jelentkező
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya
,egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
A veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás,mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. §. n) pont).
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. Ha a szülő
vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a
gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdése.
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Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma:

Év

Védelembe vett kiskorú gyermekek száma
december 31-én

2013

na

na

2014

na

na

2015

na

na

2016

3

na

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
december 31-én (

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 2006. január 1. napjától jegyzői hatáskör.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott normatív kedvezményekre.
Jogosultak továbbá Gyvt. 20/A. §- ában meghatározott egyszeri támogatásra, akinek a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll,a tárgyév
augusztus hónapjára tekintettel, tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára
tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

2013
2014

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos
száma
29
28

2015

21

2016
2017

26
21

Év

Eddén élő 0-18 éves gyermekek közel 2017 évben ( 41 fő) 51,2 %-a volt jogosult a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre. A megelőző évekhez képest csökkent a 0-18 éves korú gyermekek
létszáma és a támogatásban részesülők száma is.
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Támogatásban részsülők számának csökkenése nem csak a gyermeklétszám csökkenésének tudható
be, nagyon sok szülő a gazdasági helyzetnek köszönhetően el tud helyezkedni dolgozni a szabad
munkaerőpiacon , így jövedelmük emelkedik és így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsági feltételek nem felelnek meg.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 2017. évben hátrányos helyzetű 8
fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 6 fő, amely a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők 44,4 %-a, illetve 33,3 %-a.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködő személy
és családja részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként nem várt többletkiadások elhárításához a rendeleteikben
meghatározottak szerint támogatásokat biztosít.
Az 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési
támogatásokról , e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt
önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint 2015. március hó 01. napjától ,halálesetre
tekintettel temetési támogatást, eseti támogatást, eseti gyermekvédelmi támogatást, pénzügyi
szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő szociális kamatmentes kölcsönt.
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében , hogy a rászoruló gyermekek és tanuló fiatal
felnőttek részére a Gyvt.- ben és a helyi rendeleteikben szabályozott ellátásokhoz szükséges
kereteket költségvetésükben biztosítsák.
Rendkívüli
települési
támogatásban
(gyermek
neveléséhez,
gondozásához,
taníttatásához,óvodáztatásához) 2017. évben (37 támogatási eset) részesült, összesen 211 000,-Ft
összegben. Elutasított kérelem nem volt
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (
továbbiakban:Gyvt.)
21/B.§ (1) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést
ingyenesen kell biztosítani a
a) bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő˝
gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő˝ nyilatkozata alapján az egy fő˝re jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy ae)
nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű˝ iskolai oktatásban részt vevő˝ tanuló számára, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá
tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
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d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű˝ iskolai oktatásban részt vevő˝ tanuló számára, ha da)
nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével
kell biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű˝ iskolai oktatásban részt vevő˝ tanuló számára, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű˝ iskolai oktatásban részt vevő˝ tanuló
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az
(1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi
gyermekétkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi
gyermekétkeztetésben.
Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
Óvoda létszám összesen: 84 fő
Ebből:
56 fő Somogyjádi Óvoda,
28 fő Osztopáni tagóvoda
Beíratott óvodás:
SOMOGYJÁD

35 fő

Étkezési támogatásban részesül:
100 %: 31 fő

6 fő

Beíratott óvodás:
EDDE

Étkezési támogatásban részesül
100 % : 6 fő

Beíratott óvodás:

ALSÓBOGÁT

3 fő

Étkezési támogatásban részesül
100 %: 3 fő

Iskola létszám összesen: 186 fő
Ebből:
160 fő Somogyjádi Iskola , 26 fő Osztopáni
tagiskola
Tanulólétszám:
Ebből étkező: 86 fő
ebből:
3 x-i étkező :55 fő
Ebéd: 31 fő
Támogatások:
50 %: 10 fő
100 %: 27 fő

Tanulólétszám:
Ebből étkező: 9 fő
ebből
3 x-i étkező : 9 fő
Ebéd: 0 fő
Támogatások:
50 %: 1 fő
100 %: 6 fő
Tanulólétszám:
Ebből étkező: 15 fő
ebből
3x-i étkező 14 fő
Ebéd : 1 fő
Támogatások:
50 %: 3 fő
100 %:9 fő

102 fő

9 fő

15 fő
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OSZTOPÁN

Beíratott óvodás:

28 fő

Étkezési támogatásban részesül
100 %: 28 fő

Tanulólétszám:
19 fő Somogyjádon
Ebből étkező: 19 fő
ebből
3x-i étkező: 15 fő
Ebéd : 4 fő
Támogatások:
50 %: 0 fő
100 %:13 fő
26 fő Osztopáni tagiskolában
Ebből étkező 25 fő
ebből
3x-i étkező : 25 fő
Ebéd: 0
Támogatások:
50 %: 4 fő
100 %: 16 fő

Más községekből
járók létszáma

12 fő

15 fő

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 2017/218

Szünidei gyermekétkeztetés:
A Gyvt. 2016.január 1. nappal hatályba lépett 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a
szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg étkezést
a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A települési önkormányzat
a szünidei gyermekétkeztetést a jogszabályban előírtak alapján köteles megszervezni, és ennek
keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek
részére biztosítani.
Szünidei gyermekétkezést igénybevevők 2017 évben.

Edde

Tavaszi szünet
fő
9

Nyári szünet
fő
12

Őszi szünet
fő
7

Téli szünet
fő
9

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Eddén nincs tudomásunk magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekről.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Eddén, ezért ez a fejezet a település szempontjából nem
releváns.
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az esélyegyenlőségre minden esetben törekedni kell. Főleg a gyermekek esetében cél, hogy
mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában
legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége, illetve
az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja. Ezért fontos feladat a családsegítés, és a
gyermekjóléti szolgálat működtetése.
a ) védőnői ellátás jellemzői
lásd 3.6. d ) pontnál részletesen kifejtve
Védőnői álláshelyek száma Eddén:

Év
2013
2014
2015
2016

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

Betöltött védőnői álláshelyek
száma

0- 2 éves

3-5 éves

6 éves

1
1
1
1

8
5
5
6

7
7
10
9

3
2
1
3

Forrás: KSH

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői
lásd a 3.6. b ) pontnál részletesen kifejtve
c) 0- 7 éves korúak speciális ( egészségügyi - szociális- oktatási ) ellátási igényeire vonatkozó
adatok
A kisgyermekkori nevelés helyzetének elemzése során problémákat okoz, hogy nincs pontos helyi
nyilvántartás az 5 éven aluli óvodáskorú gyermekek korai fejlesztéséről, rehabilitációjáról. Az
óvodai ellátásban, tagóvodákban történő fejlesztést, szakképzett óvónők végzik. A alsóbogáti
gyermekek korai fejlesztést vehetnek igénybe a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (
Kaposvár ) valamint a Bárczi Gusztáv Módszertani Gyógypedagógiai Központban( Kaposvár) .
d ) gyermekjóléti alapellátás
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvény rendelkezései szerint 2016. január 1-jével a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés
teljes integrációja valósult meg, az ellátandó terület nagysága szerint differenciált szolgáltatástartalommal. A feladatok megosztásra kerültek a települések és a járások között. A települési
önkormányzatok feladatkörében maradtak a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, az általános
segítő feladatok.
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Járási szintre került a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló
tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását a Gyvt. az Szt. és azok végrehajtási
rendeletei, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott szakmai irányelvek,
módszertani útmutatók határozzák meg.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a Gyermekjóléti
szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás keretei között a Somogyjádi
ASZK intézménye látja el melynek tevékenysége, kiterjed a társult településekre is.
A Somogyjádi ASZK 2011 – 2018 .07.04 napja között a családi napközit működtetett külön
helyiségben 7 gyermekkel. A családi napközit 20 hetes kortól 14 éves korig vehették igénybe a
gyermekek.
A Somogyjádi Mikrotéségi Óvoda Társulás Társulási Tanácsa intézménye a SOMOGYJÁDI
MIKROTÉRSÉGI MESEVÁR ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2018.07.05.
napjától lát el a bölcsődei intézményi feladatokat.
e) gyermekvédelem
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai között szerepelnek
 Tájékoztatás, információnyújtás
 Szociális segítőmunka keretében részt vesz a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozásában.
 Családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
szabadidős és közösségi programokat szervez, illetve kezdeményezi azok szervezését.
 Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.
 Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés.
 Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.
 Közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés.
 Munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők,
krónikus, pszichiátriai és szenvedélybetegek, kábítószer-problémával küzdők, egyéb
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás biztosítása.
 Kríziskezelés, valamint nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások
biztosítása.
 Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző
okok feltárása és ezek megoldására javaslatok készítése, a szakemberek közötti
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.
A jelzőrendszeri tagok nem azonos súllyal, gyakorisággal és mélységben vesznek részt a családok
életében. A személyes szolgáltatást nyújtó intézmények, hivatalok, védőnők,gyermekorvosok és
pedagógusok a gyermekek mindennapjainak részét képezik. A pártfogó felügyelő már csak
bűnelkövetői múlttal rendelkező gyermek életébe lép be, az ügyészség, bíróság pedig még
ritkábban, inkább csak áttételesen értesülhetnek gyermek veszélyeztetettségéről.
A Szolgálat elsődleges szakmai célja, hogy a szociális és gyermekvédelmi segítséget, vagy
támogatást igénylő személyek, családok és gyermekek helyzetének pozitív irányú megváltoztatása
érdekében létrejövő észlelő- és jelzőrendszer szereplőivel érdemi és hatékony
együttműködést tudjon kialakítani és működtetni.
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f ) A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. Az önkormányzat
lehetőségeihez mérten támogató segítséget nyújt. Az észlelő és jelzőrendszer tagjaival való szakmai
együttműködés a krízishelyzetek megoldásának egyik elengedhetetlen feltétele
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Úszásoktatás:
Az iskola Helyi tantervének megfelelően a harmadik és hatodik osztályosai részesültek
úszásoktatásban 2017/2018- as tanévben is. Kilenc alkalommal a testnevelés órák keretében
merülhettek vízbe Kaposváron a Gyakorló iskolában, illetve a Klebelsberg Kollégiumban.

Nyári gyermektáborok
 Napközis tábor:
Az Iskola és a somogyjádi ASZK Önkormányzatok támogatásával évről évre megszervezik nyári
napközis tábort, mely felüdülést, , közösségi élményeket, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújt a
gyermekek számára. Játékos foglalkozásokon keresztül történik meg az egészséges életmódra
nevelés, az együttműködési szabályok elsajátítása, a társas készségek fejlesztése
 Napközi Erzsébet tábor :
Ez évben is az iskola sikeresen pályázott a Napközi Erzsébet tábor két turnusára. Az első héten
2018. június 18-22-ig 41 tanuló az iskolában és iskolán kívüli helyszíneken számos érdekes
programon vett részt.
 Kincskereső tábor:
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum „Rippl-Rónai Múzeum kompetenciafejlesztő
programjai a Kaposvári járás oktatási intézményeiben” című, EFOP 3.3.2-16-2016-00167 azonosító
számú projekthez az iskola is csatlakozott. Két és fél éven keresztül az iskola szinte valamennyi
diák részese lehet egy-egy kapcsolódó programnak. 2018. június 18-21. között, 4 napon át
Kincskereső táborban vett részt 21 tanuló.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Intézményi, szünidei étkeztetés részletesen ismertetve:4.1.3 pontnál 2017 szeptemberétől állami
forrásból ingyen tankönyvet kap elsőtől a kilencedik évfolyamig minden diák, ezt nem kell külön
igényelni. 9. évfolyam fölött a rászoruló diákok kapják ingyen a tankönyveket.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetés nem történt, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt eljárásra nem került sor, jelzés nem érkezett.

74

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége.
Óvodai feladatellátás
Az önkormányzat alapellátási kötelezettségei és önként vállalt feladatai ellátása értelmében
gondoskodik köznevelési intézmény - egyik fenntartójakén- , a Somogyjádi Mikrotérségi
Mesevár Óvoda működtetéséről.

Somogyjádi Mikrotérségi
Mesevár Óvoda
( Somogyjád Béke utca 1)

Az óvodai gyermekvédelmi munka fő feladatát a megelőzés, a segítségnyújtás képezi. A
gyermekvédelmi munka valamennyi óvónő feladatkörébe beletartozik. Ezen belül fő feladatuk a
hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való speciális foglalkozás. Az óvoda
pedagógiai programjában kiemelten foglalkozik a család funkcióinak megerősítésével, a
veszélyeztetettség okainak feltárásával és azok megelőzésével
.4.1. Óvodai nevelés adatai (2017/2018) :
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek

4

Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje
A nyári óvoda-bezárás időtartama:
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Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet

3
7-től - 17-ig
4 hét
Fő

Hiányzó létszám

7
7
0
3
2

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

75

4.4.2. Óvodai nevelés adatai

Év

3-6 éves
korú
gyerme
kek
száma
Eddén

Óvodai
gyermek
csoportok
száma

2013
2014
2015
2016

10
9
11
12

3
3
3
3

Óvodai
férőhelyek
száma
(gyógy
pedagógiai
neveléssel
együtt)
81
81
81
75

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Óvodába
beírt eddei
gyermekek
száma

6
5
9
9

Óvodai gyermek
csoportok száma
gyógypedagógiai
nevelésben

0
0
0
0

Az óvoda nyitvatartási ideje jól illeszkedik a munkában álló szülők munkaidejéhez, a szülők
már reggel 7 órától vihetik a gyerekeket, ahol este 17.00 óráig tartózkodhatnak. Az óvodák a
nyári szünetben felváltva vannak nyitva, a gyermekek ellátása igény esetén az ügyeletes óvodában
megoldott. Minden gyermeknek biztosítani tudják az óvodai férőhelyet.
Iskolai feladatellátás

Somogyjádi Illyés Gyula
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Somogyjád Bogáti utca 1

Alsóbogát községben 1996-ig működött a somogyjádi körzeti iskolának 1-4 kihelyezett intézménye
(5-8 osztályos tanulók a somogyjádi intézménybe jártak). Az iskola bezárásáról kellett döntenie a
testületnek a gyermeklétszám nagyarányú csökkenése miatt.
1962-ben épült a somogyjádi körzeti általános iskola, melynek 1985 és 1990 között az alsó
tagozatosok tantermeit áttelepítették a nagy iskolához, s felépült egy négy tantermes,
tornateremmel, műhelyekkel, valamint egy 550 adagos konyhával, tágas ebédlővel ellátott másik
iskolaépület is, majd 2010-ben befejeződött az iskola-komplexum építése, amely egyik alapja a
zökkenőmentes alapfokú nevelés, oktatás ellátásának is. Somogyjád Önkormányzat 18 település
(közöttük Alsóbogát) konzorciális összefogásával nyújtotta be pályázatát 2008-ban „Somogyjádi
integrált mikrotérségi oktatási hálózat fejlesztése” címmel.
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A projekt keretében a mikrotérségben akkor működő négy intézményfenntartó társulás helyett egy
közös társulás által fenntartott korszerű többcélú nevelési-oktatási intézmény jött létre Somogyjád
székhellyel, 18 település fenntartásával, 2010. augusztus 1-jével. E fejlesztéssel Somogyjádon és a
többi 17 településen a 21. század pedagógiai és technológiai elvárásainak megfelelő intézmények
várják az egészséges, és a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekeket is, ezáltal
megteremtődött az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés is.
Az integrált intézmény törvényi szabályozás következtében 2013. január 1-től változott,
helyesebben az általános iskolai oktatás, művészeti oktatás, szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
állami fenntartásba került.
Esztétikus, biztonságos, akadálymentes, kiválóan felszerelt épületek, csoportszobák, osztály-és
szaktantermek, játék-és sport udvarok, korszerű IKT eszközök, tanulói lap-topok szolgálják a
színvonalas nevelést-oktatást.
Intézmény többcélú, közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény. Mintegy 100 közalkalmazott
foglalkoztatását és 550 tanuló nevelését-oktatását biztosítják. Intézményegységeik: általános iskola
és alapfokú művészetoktatás. Tagintézmények az osztopáni, a jutai, a mezőcsokonyai és a mernyei
általános iskola, amely tagintézményhez somogygeszti iskola telephelyként csatlakozik.
Nevelés-oktatás:
 1 - 4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás,
 nem kötelező és tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, sportfoglalkozások,
 egyéni tehetséggondozás, felzárkóztatás,
 képesség kibontakoztató felkészítés, integrációs nevelés – oktatás napközi otthoni a
felső tagozaton,
 művészetoktatás: táncművészeti ágban néptánc tanszakon; zeneművészeti ágban
billentyűs, fúvós, pengetős vonós és tekerő valamint zongora tanszakon,
 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, egyéni – csoportos
terápiája,
 beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése
iskolapszichológia
 a szakszolgálati feladatok közül a logopédiai és gyógytestnevelési ellátást a Somogy
Megyei Szakszolgálati Intézmény speciális utazó szakemberekkel helyben biztosítja
Az Intézmény meleg, szeretetteljes légkörben, de magas követelmények állításával igyekszik a
tanulók testi-, lelki-, szellemi fejlesztésének egységét megvalósítani. A tanórák és a tanórán kívüli
foglalkozások, az iskolán kívüli programok a tanulók komplex személyiségfejlesztését szolgálják.
Dolgozóik és diákok a települések, valamint Somogy megye közéletében, kulturális életében
jelentős szerepet vállalnak.
Az intézmény elkötelezett a minőségi oktatás biztosításában. A partneri igények figyelembe
vételével folyamatosan törekednek az intézmény által nyújtott szolgáltatások bővítésére, további
fejlesztésére. Pedagógiai tevékenységük célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi
értékeknek a kialakítása tanítványokban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat,
boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. A
„bátorító – elfogadó” nevelői magatartást következetesen alkalmazzák, amely pozitív tükör a
gyermekek számára. Minden tevékenységünket, hétköznapjaikat áthatja a gyermekek
önismeretének, együttműködési készségének, akaratának, segítőkészségének, empátiájának
fejlesztése.
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A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítják a tárgyi és személyes világban
való eligazodás képességét, a konstruktív életvezetés, és az egészséges életmód készségét.
Munkájukat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a gyermekek jogainak,
emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat,
bizalom, megértés, türelem, igazságosság jellemzi. Nevelőmunkájuk során gondoskodnak az
érzelmi biztonságot nyújtó, családias, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről; felismerik és
elismerik a másságot, lehetőséget biztosítanak a gyerekek teljes személyiségének
kibontakoztatására. Figyelmet fordítanak arra, hogy a nehezebben szocializálható, lassabban
fejlődő,
érzékszervi
vagy
mozgássérült
gyerekek
is
kielégíthessék
társas
szükségleteiket.Törekvéseik a szülőkkel közösek, ezért a családokat a legfontosabb segítőnknek
tekintik. Küldetésük, hogy a rendelkezésünkre álló összes eszközzel minőségi nevelést és oktatást
biztosítsanak a diákok számára, hogy sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív, megértő személyiséggé
váljanak.
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanulók száma,
általános iskolai napközis tanulók száma

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

Általános iskola 1-8.
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola 1-8.
évfolyamon tanuló Eddei
gyermekek száma

fő

fő

fő

%

2012/2013

175

14

13

92,8

2013/2014

166

15

15

100

2014/2015
2015/2016
2016/2017

159
164
160

13
10
9

13
10
9

100
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók
óvodai, iskolai ellátása
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre,amely
államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez
az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így
különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul. Az Ebktv.
alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban.
A szakértői bizottság véleményének figyelembe vételével az oktatási intézmények biztosítják a
fejlesztést az érintett gyermekek esetében.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igénylő gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
b) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
Az óvodára iskolára vonatkozó adatok – gyermekek
(2017. október 01-jei állapot szerint)

Intézmény

Létszám
(fő)

Somogyjádi
Mikrotérségi
Mesevár
Óvoda

84

Somogyjádi
Illyés Gyula
Általános
Iskola és
Alapfokú
Művészeti
iskola

186

Forrás: Intézményi adatgyűjtés

Létszám bontása községekre
(fő)

Somogyjádi Óvoda: 56
Ebből:
somogyjádi gyermek: 35
eddei gyermek: 6,
alsóbogáti gyermek: 3 ,
más községekből
gyermek: 12
Osztopáni tagóvoda: 28
Somogyjádi Iskola: 160
Ebből:
somogyjádi gyermek: 102,
eddei gyermek: 9,
alsóbogáti gyermek: 15 ,
osztopáni 7-8 osztályos :
19
más községből gyermek:
15
Osztopáni tagiskola: 1-6
osztály:26

Hátrányos
helyzetű
eddei
gyermek
fő

Halmozottan
hátrányos
helyzetű
eddei
gyermek
fő

BTM - s
eddei
gyermek
fő

SNI -s
eddei
gyermek
fő

2

0

0

0

4

1

1

0

Az óvodai és iskolai feladatellátásnál ismertetettek alapján megállapíthatjuk, hogy mindkét
intézményben megvalósul az Ebktv. -ben előírt egyenlő bánásmód.
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az gyermekek fejlesztésére irányuló munkát az intézmények pedagógusai mellett fejlesztő
pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok végzik a Somogy Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Tagintézmény keretein belül. A gyógypedagógusok, a pszichológus kellő
érzékenysége, szakmai tudása, a fogadó pedagógus szemlélete, nyitottsága, segítőkészsége,
kreativitása, megfelelően alkalmazott pedagógiai módszerei, elengedhetetlen feltételi az
eredményes munkának.
Az ellátott szakszolgálati feladatok a tagintézményi telephelyen: szakértői bizottsági tevékenység,
nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás ,gyógytestnevelés, kiemelten tehetséges gyermekek
gondozása.
c ) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a
törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek
elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban,
osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen
nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan
nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése,
fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben
meghatározottakat.
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az oktatás, képzés
területén hátrányos megkülönböztetés nem történt, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt eljárásra nem került sor.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A Somogyjádi Illyés Gyula Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusai az
osztályközösségek alakítása, az egyes diákok személyiségfejlesztése során személyes
példamutatással, tudatos neveléssel arra törekszenek,hogy a tanulókat ne érje közvetlen vagy
közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás,jogellenes elkülönítés, megtorlás.
Az egyenlő bánásmód alapvető, a pedagógus egyformán viszonyul valamennyi tanítványához.
Az esélyegyenlőség biztosítása azt kívánja meg, hogy a pedagógusok felismerjék ki az, aki
valamilyen oknál fogva hátrányosabb helyzetű, és ezt a hátrányt, pedagógusként hogyan lehet
kiküszöbölni.
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Pedagógiai munkájukon belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják az esélyteremtés és
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
Felzárkóztató foglalkozások,tehetséggondozó foglalkozások,szegregációmentes, együttnevelési
környezet kialakítása tanórán és azon kívül,a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz
illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása,digitális technikák széles körű alkalmazása,
pályaválasztás segítése,egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése,napközis
foglalkozások, egész -napos iskola,szakköri, sportközi lehetőségek közül történő szabad választás
lehetőségének
biztosítása,
versenyekre
felkészítés,művészeti
oktatás,szülőkkel
való
együttműködés,fogadóórák biztosítása heti rendszerességgel,szülői értekezletek,tájékoztató a
pedagógiai szakszolgálat, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról,
veszélyeztetettség észlelése, jelzése.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Hátrányos halmozottan hátrányos gyermekek
étkeztetése
Szociálisan rászoruló gyerekek
taníttatása,tehetség gondozás
Az egészségvédelem, egészségtudatos
életvitel hiánya, a megelőzésre vonatkozó
ismeretek hiánya

fejlesztési lehetőségek
Minden gyermek vegye igénybe az étkezést,
erről a szülők meggyőzése
Szociális ellátó rendszeren keresztüli
támogatások további biztosítása, életminőség
javítása , felzárkóztatás elősegítése,
Az oktatás-nevelés minden szintjén, óvodától
a középiskoláig egészségvédelmi programok
megvalósításának ösztönzése

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosítják.
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azonos jogok
illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a szakképzés, az
előmenetel, a szociális biztonság stb. területén.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők gazdasági, munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre több
szerepet töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és a
családjukban.
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A nemekhez kötődő sztereotípiák miszerint a nőket tulajdonságaik és motivációik elsődlegesen az
otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a családról való
anyagi gondoskodás.
A nőkre a kettős szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek, a szerepek összehangolása néha
nehézséget jelenthet mindkét fél számára. A visszatérni szándékozó, illetve a kisgyermeket nevelő
nők számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból is nehéz feladatot jelent.
Munkától való tartós távollétük alatt készségeik,ismereteik elavulnak, megkopnak, amely
alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek születése miatt hosszabb időt töltöttek
távol). Még nagyobb hátrányban vannak azok,akik gyermeküket, vagy gyermekeiket
egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés munkatapasztalattal rendelkeznek.
Karrier vagy család? Leginkább a nőket érinti e választási kényszer. Választaniuk kell a munka,
karrier, és a háztartás, a gyermeknevelés gondjai, örömei között.
Egyik oldalon a pénzkeresés, a szakmai tudás, az előmenetel áll, a másik oldalon van a család, az
otthonteremtés. Nem könnyű összeegyeztetni a munkát és a családot, pedig szinte minden nőnek
meg kell birkóznia e feladattal. Valójában nem hogy „nem könnyű” feladat, hanem ez a nők egyik
legnagyobb gondja.
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. Az Ebktv. pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett
diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül
hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni.
Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet
is.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetük számos okra vezethető vissza. Ilyen többek között az anyaság, az iskolázottság, az
életkor.
A foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulásának a nők körében Alsóbogát településen nem lehet
okozati tényezője a bölcsődei, óvodai férőhelyek száma, hiánya, hiszen az önkormányzat
társulásban fenntartott intézményei útján , jelenleg mindenki számára elérhető szolgáltatás.
A férfiak és a nők ritkán dolgoznak ugyanazon pozícióban, egyazon munkahelyen. A nők többsége
az úgynevezett nőies szakmákban dolgozik (pl.: pedagóguspálya, egészségügyi ápolók,
kozmetikusok stb.). Néhány éve még a férfiak és a nők által betöltött állások igen erőteljesen
elkülönültek egymástól, szegregálódtak, manapság ez már egyre kevésbé jellemző.
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Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Munkavállalási korúak
száma

Foglalkoztatottak,
inaktívak, tanulók, Gyes,
Gyed,nyugdíj

Munkanélküliek

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

95
94
90
90
88

68
65
68
68
67

78
80
79
80
80

52
53
59
56
60

17
14
11
10
8

16
12
9
12
7

Forrás: Teir,KSH

A fenti táblázatból megállapíthatjuk, hogy a munkanélküli nők aránya 2017. évre nagymértékben
csökkent. Foglalkoztatott nők aránya meghaladja a férfiak arányát.
b)A nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A foglalkoztatást segítő és képzési programok esetében figyelembe kell venni, hogy megnőtt a
szakmunka iránti igény, amely elsősorban a férfi munkaerőt érinti .A nők fizikai erejüknél fogva
kevésbé vonhatók be ezekre a területekre. Kifejezetten csak nőknek meghirdetett foglalkoztatást
segítő képzési programok kis számban indulnak, de jellegüknél fogva jellemzően pl. parkgondozó,
szociális ápoló, takarító képzések, melyeket a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya indít.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A nők elhelyezkedési esélyeit csökkenti az alacsony iskolai végzettség, a származás, etnikai
hovatartozás, vagy ha hátrányos helyzetű kistérségekben élnek. Különösen nehéz helyzetben
vannak azok, akiknél ezek a tényezők együttesen jelentkeznek. Az alacsony iskolai végzettségűek
elhelyezkedési lehetősége a település kínálta munkahelyeken alacsony. Elsősorban az
önkormányzat és intézményeinek közfoglalkoztatási programjaiban kapnak feladatot és az indított
képzéseken, programokban vesznek részt. A Kaposvár és a környező települések nagyobb
munkáltatói elsősorban betanított munkásokat alkalmaznak, jellemzően alacsony iskolai
végzettségűeket. Alkalmi jelleggel, nyári időszakban idénymunkán ( metszés, gyümölcsök szürete,
csemetézés stb.) jelentős számú alacsony végzettségű nő helyezkedik el és ez jelent jövedelmet
számukra.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A nők munkaerő-piaci
hátrányos megkülönböztetésére nem áll rendelkezésre adat.
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5.2.A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, mert esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően
rontják.
A községre nem jellemző, hogy a nők a Gyes lejártát megelőzően el szeretnének menni dolgozni.
Amennyiben erre igény lenne az önkormányzat a családi napközihez való hozzájutást biztosítani tudja ,
hisz fenntartói közé tartozik a Somogyjádi Mikrotérségi Alapszolgáltatási Központnak, mely intézmény
biztosítja a fenntartását a családi napközinek.
A Családi Napközi ahol, a 20 hetes kortól-14 éves korú gyermekek gondozása történik
2018.augusztus 31 napjáig, ahol a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése
családias, derűs légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel,
elfogadással, a gyermek egyéniségének figyelembevételével, tiszteletben tartásával,
tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítottak.
A család segítése érdekében a szülők munkaideje alatt biztosították a gyermekeik számára
kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó gondoskodást.
A csalási bölcsőde helyét 2018. szeptember 01 napjától a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár
Óvoda és egységes Óvoda- bölcsőde ( intézmény típusa: egységes óvoda-bölcsőde)
Az intézmény a családban nevelkedő 3éven aluli gyermekek szakszerű gondozását – nevelését is
fogja végzi. Ezen túlmenően a gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő,
foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük,
betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.
Az óvoda vezetésének tapasztalatai alapján a gyermekek szülei részéről nem érkezett jelzés arra
vonatkozóan, hogy a 7 és 17 óra közti nyitva tartás nem felelne meg. Az intézmény a - házirendjükben
is megfogalmazottak szerint- a szülők alkalmi igényeinek megfelelően biztosítja a rugalmas nyitva
tartást. Ezek az igények általában a 7 órát megelőző nyitásra vonatkozóan jelentkeznek.
A szülők meg tudják oldani a gyerekek hazavitelét a 17 órai nyitva tartásig. Az intézmény mindent
megtesz annak érdekében , hogy a szülők gyermekelhelyezéssel jelentkező problémáiknak
megoldásához segítséget nyújtsanak, legyen az munkarendhez kapcsolódó, vagy egyéb fontos
halaszthatatlan ügyek intézése miatti igény.
Ezzel nagymértékben hozzájárulnak a nők munkavállalási lehetőségének biztosításához.
Az önkormányzati intézmények saját hatáskörön belül oldják meg a nők rugalmas foglalkoztatását,
összeegyeztetve a munka, a család, a gyermeknevelés feladatát.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A KSH 2016 decemberében, a termékenységről kiadott tanulmánya szerint a népességfogyás
következtében az utóbbi 5 évben már éves szinten 40 ezerrel kevesebb ember él Magyarországon.
2010 óta az élve születések száma évi 90 ezer fő körül mozog, míg a halálozás körül-belül évi 130
ezer fő. A születések száma továbbra sem közelíti meg a 2008-as válság előtti szintet. A terhesség
megszakítások száma és a csecsemőhalandóság folyamatosan csökken. Az abortuszok számának
csökkenése mögött a szülőképes korú nők számának csökkenése és a tudatosabb családtervezés áll.
A teljes termékenységi arányszám – amely az egy szülőképes korú nőre jutó születések száma –
2016-ban 1,44 volt, az elmúlt húsz évben 1,2 és 1,4 közt mozgott Hiába nő azonban a
termékenységi arányszám, érdemi születésszám-emelkedés nem történt,mivel a szülőképes korú
nők száma folyamatosan csökken.
A védőnő nyilvántartja a körzetében bejelentett lakcímmel rendelkező életvitelszerűen élő várandós
anyákat. Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez családlátogatás és védőnő tanácsadás
keretén belül. Írásban értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot, ha észleli a várandós anya
válsághelyzetét. A védőnő tevékenység helyszínei többek között: a településen az érintetteket
lakásukon látogatja meg, a Tanácsadóban önálló fogadóóra, illetve Várandós és Csecsemő
Tanácsadás.
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Év

Védőnők száma

2013
2014
2015
2016

0-3 év közötti gyermekek
száma

Átlagos gyermekszám
védőnőnként

1
1
1
1

Forrás: Teir,KSH

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A célcsoport vizsgálatánál említeni kell, hogy jelentős probléma a családon belüli erőszak, melyről
nincsenek adatok helyi szinten. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai
mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozatok
számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. A
családon belüli erőszak megelőzésénél fontos a probléma korai feltárása. A veszélyeztetett csoport
elsősorban a nők és a gyerekek, ezért fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a sérelmükre
elkövetett erőszakos cselekmények esetén kihez fordulhatnak segítségért.
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Az önkormányzat szociális ellátó rendszere a háziorvosi szolgálat, a védőnő, a családsegítő
szolgálat, óvoda és iskola, a szomszédok sokat tehetnek az észlelés érdekében.
A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak összefüggésben van a gyermekbántalmazással, és az
elhanyagolás is jelen van a gyermekek életében. Az érintett gyermekek családjaira jellemző, hogy
többségük szociálisan hátrányos helyzetű és rendszeresek a szülők közötti konfliktusok.
A bántalmazások hátterében főként anyagi, párkapcsolati, pszichés problémák és
szenvedélybetegség állt.
Ma Magyarországon a NANE Egyesület a legismertebb szervezet, mely felvállalta e társadalmi
jelenségről szóló ismeretek terjesztését. Somogyjádon elsősorban az ASZK intézménye az.
akikhez a nőket érő erőszak esetén támogató segítségért fordulhatnak.
A községben 2017 évben nem érkezett jelzés a családsegítő felé, és a KMB sem számolt be éves
beszámolójában arról, hogy esetleg erre irányuló riasztásuk, vagy intézkedésük lett volna.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás településünkön nincs. Nincs anyaotthon, családok
átmeneti otthona.
Az ASZK tud segítséget nyújtani a szolgáltatás eléréséhez a családsegítés keretében. A
krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Kaposváron érhetők el.
7
"A Borostyánvirág Alapítvány 1997. áprilisában alakult azzal a céllal, hogy segítse a támogató
családdal nem rendelkező, kisgyermekes, fiatal anyákat. Az alapítvány egy intézményt tart fent, a
Borostyánvirág Anyaotthont, amely 1998. március 1-jén nyitotta meg kapuit. A Borostyánvirág
Anyaotthon családok átmeneti otthonaként működik, de csak gyermekeket és anyákat fogad az
ország egész területéről. 11 lakószobában összesen 34 főt tudunk egyidejűleg elhelyezni. Az
intézmény a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonát képező ingatlanban működik, amelyet bérleti
díj fizetése nélkül használ az intézmény. A családok önként kérhetik felvételüket az
intézményvezetőnél személyesen, telefonon vagy levélben. A jelentkezés oka lehet anyagi probléma
(megélhetési nehézségek, rossz lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli
erőszak, bántalmazás, titkolt terhesség, egyéb. Általában egyszerre több probléma is felmerül a
családban.
Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig
tartózkodhatnak.

7

Forrás: http://www.anyaotthon.eoldal.hu/
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A gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, iskoláztatás költsége,
ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség ), a felnőttek szükség szerinti ellátásban
részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az
intézményen kívüli életüket minél előbb megkezdhessék.
2005.-től az intézmény egy modell-kísérletben vesz részt. A szakminisztérium támogatásával
családon belüli erőszak áldozatává vált egyedülálló nőket, valamint gyermekes anyákat fogadnak
be. Az úgynevezett „krízis-ellátásban” más segítő munkát alkalmaznak, mint az átmeneti otthonba
került családoknál.
Az akut bántalmazás miatt bekerülő nők és gyermekek néhány hétig ( 4-8 hét ) maradhatnak, ahol
teljes körű, ingyenes ellátásban részesülnek.
A krízis ellátás célja, hogy az akut krízist feldolgozhassák a bántalmazottak, illetve a megfelelő
pszichés, mentális, jogi, anyagi és személyi segítséggel tartós, biztonságos lakhatáshoz jussanak. A
krízis-ellátást az intézményen belül integráltan végezzük. A bántalmazottak így a profi szakemberek
támogatásán kívül az átmeneti otthonban élők segítségét is élvezhetik. A krízis-ellátás során
széleskörű, szakmaközi együttműködésre van szükség. A működéshez szükséges forrás legnagyobb
részét állami támogatás teszi ki. Ezen kívül a gondozottak térítési díja, pályázati támogatások,
önkormányzati támogatás járul hozzá a költségekhez. Magánszemélyek és egyéb támogatók
általában természetbeni juttatással segítik a gondozottakat.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők közéletben betöltött szerepét vizsgálva nem szabad elfelejteni, hogy az azonos jogok
érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női
nem
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban,
hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket.
Edde Község Önkormányzata polgármestere , valamint egy képviselője nő, ami 40 %-os arányt
jelent.
A községben a vállalkozások közül egy két női vállalkozó van.
A Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője férfi. A hivatalban foglalkoztatottak száma
13 fő, melyből 15,38 %-a férfi . Az iskolának és óvodának, az ASZK - nak szintén női vezetője
van. Ezen intézményekben is a női foglalkoztatottak aránya magas.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Alsóbogáton
önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés.

nem jellemzőek, ezért az
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Szakképzettség hiánya
Gyermekvállalás okozta hátrányok a munkaerő
piacon

fejlesztési lehetőségek
Piacképes képzésekhez, tanfolyamokhoz való
hozzájutás segítése
Munkaerő-piaci és családi feladatok
összeegyeztetését segítő szolgáltatások további
fenntartása ( bölcsőde)

6.Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A társadalmi elöregedés globális problémává lett Magyarországon, így érinti Alsóbogátot is. Egyre
kevesebb gyermek születik, az idősek száma növekszik.
Az utóbbi évek munkanélkülisége, közfoglalkoztatott viszony gyakorisága sok időskorú esetében
kisnyugdíjat, minimális jövedelmet eredményezett. Ennek következményeként a megélhetés gondja
jelen van életükben. Mindez maga után vonja az alacsony életszínvonalat, az életminőségük
romlását.
Az időskorra jellemző a szellemi és fizikai aktivitás csökkenése, önellátó képességük beszőkülése, a
betegségek megjelenése. Az egyedüllét miatt gyakori a depresszió és a demencia kialakulása, a
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.
Az idősek szociális helyzetét azonban az is befolyásolja, hogy milyen típusú családban él. Egyre
több olyan háztartás van, amelyben idős személyek élnek. Minél idősebb személyről van szó, annál
nagyobb az esélye annak, hogy az illető egyszemélyes háztartást tart fenn. A statisztikai adatok
alapján az utóbbi években erősödni látszik az a tendencia, hogy idős emberek, ameddig csak el
tudják látni magukat, még megözvegyülés után sem költöznek össze gyermekeikkel, unokáikkal,
hanem megpróbálnak önállóan élni. az életkor előrehaladtával egyre jellemzőbbé válik életükben a
takarékoskodás.
Az idősek jelentős része közüzemi díjhátralékkal nem rendelkezik, nem halmoz fel. A
rendelkezezésre álló anyagi erőforrásait úgy osztja be, hogy először a számláit fizeti ki és csak azt
követően gondoskodik egyéb kiadásokon.
Az egyedül élő szociálisan, egészségügyileg rászorult idős emberek az ASZK "Együtt Könnyebb "
Időskorúak szociális otthonában vehetnek igénybe szolgáltatásokat.
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Időskori népesség száma, aránya:

Év/ nem
2013
2014
2015
2016

Állandó népességből 60 - 64
éves

Állandó népességből 65 - X

5
7
6
9
5
9
3
9

14
6
14
5
13
8
13
8

nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi
nő
férfi

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében az idősek
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
saját jogú; és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít számukra. A társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás az özvegyi nyugdíj; az árvaellátás; a
szülői nyugdíj; a baleseti hozzátartozói nyugellátások, valamint az özvegyi járadék. A megváltozott
munkaképességű nyugdíjasok rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban részesülhetnek.
Elmondható, hogy Somogyjádon még mindig él az időseket támogató családi kapcsolati endszer.
Generációk élnek együtt és segítik egymást.
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma

Év
2012
2013
2014
2015
2016

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő
férfiak száma
17
16
16
13
11

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma
28
27
26
23
18

Összes nyugdíjas
45
43
42
36
29

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma a vizsgált
időszakban nagymértékben csökkent. A női ellátottak száma nagyobb mértékben , mint a férfiaké ,
mely eltér a lakónépességre vonatkozó általános demográfiai adatokkal.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti
álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a
rögzíti.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Nyugdíjas korúak foglalkoztatottságára vonatkozóan nincs rendelkezésre álló adat. A nyugdíjasok
foglalkoztatására a nyugdíjtörvény változásainak hatásai figyelhetők meg.
Az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása ellen megfogalmazott két legerősebb érv az idegen
nyelvtudás és a megfelelő számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor számos érv szól az
alkalmazásuk mellett is, hiszen a munkában töltött évek alatt komoly szakmai tudásbázist
halmoztak fel.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
Az önkormányzat kiemelt szerepet fordítanak az idősek programjaira. A községben számtalan
területen megjelentek az időskorúak köréből kikerülő önkéntesek, akik a község környezetének
rendezésében vesznek részt és aktívan bekapcsolódnak a község s közéletébe is.
A helyi önkormányzat kiemelt figyelmet szentel az idősekre, évente megrendezésre kerül az idősek
karácsonya.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb
korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben
helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket.
A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és a közmunkaprogram lehetőséget biztosít a nyugdíj előtt
álló idősebb korosztály munkavállalásában (képzések, új szakmákban való elhelyezkedés) és
igyekeznek ellensúlyozni a hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén.

Év

Regisztrált munkanélküliek
száma

2013
2014
2015
2016
2017

Fő
33
25
20
24
15

55 év feletti regisztrált munkanélküliek
száma
Fő
5
3
4
3
3

%
15,15
12,00
20,00
12.50
20,00

2017 évben a regisztrált munkanélküliek 20 %-a 55 év feletti volt.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Eddén a helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az
önkormányzat és civil szervezetei önállóan és együttműködve is törekednek az érintett célcsoport
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés biztosítására
Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is
elérhetők..
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A személyes gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokat az önkormányzat a
kötelezően ellátandó feladatai között biztosítja. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az
állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ha az
életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
megfelel szakosított ellátási formában gondozza önként vállalt feladatként.
A tevékeny időskor biztosítása egyénre szabottan jelenik meg községünkben melyet társulásban
fenntartott Somogyjádi ASZK útján biztosít.
 Nappali ellátás:
Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élők részére lehetőség biztosítása a
napközbeni tartózkodásra, igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiénés
szükségleteik kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra szoruló, 18. életévüket betöltött,
egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes személyek gondozása.
mely fontos szerepet tölt be az ellátórendszerben, hiszen kapocs a házi segítségnyújtás és az ápolást
gondozást nyújtó intézményi ellátás között.
 Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás célja, a szolgáltatást igénybe vevő személy önálló életvitelének fenntartása a
saját lakókörnyezetében.
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítását célzó ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2004
évtől működteti az önkormányzat integrált intézményén, az ASZK -n keresztül.
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 Családsegítő szolgáltatás
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok, idősek számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.
 Falugondnoki szolgálat
Az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat szakrendelésre, valamint kezelésre
történő eljutást az úgy nevezett korházi járat segíti továbbra is , az önkormányzat falugondnoki
szolgálata révén, mely nagy megelégedésére szolgál az idős , beteg emberek számára.
A szolgálat fenntartását biztosító gépjármű cseréje 2015.évben pályázat útján történt, mellyel
továbbra is biztosítani szeretné a községben és a külterületeken élő idős emberek ellátását,
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A kulturális programokhoz való hozzáférés feltételei községünkben megfelelőek az idős korosztály
igényeinek. A községben a kulturális programok, események, intézmények biztosítják az idősebb
korosztály szabadidő eltöltéséhez való jogának érvényesülését.
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai képességeinek fejlesztése ma már elengedhetetlen. Ezzel nemcsak a
munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeik nőnek, de általában véve is több információhoz
juthatnak rövid időn belül és hatékony módon.
Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk adatokkal arról,
hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni, ezeket, a lehetőséget.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősödő társadalom helyzete felhívja a figyelmet, hogy az idősek ellátására fokozottan figyelni
kell, nem lehet figyelmen kívül hagyni és a településen az életkorral járó sajátos igények
kielégítését célzó programok szervezésére hangsúlyt kell fektetni.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Jelentős az idősek körében az alacsony
jövedelemmel rendelkezők száma

fejlesztési lehetőségek
Továbbra is tájékoztatás az igénybe vehető
támogatásokról

Egyedül élők elmagányosodása

Az érintett réteg közösségi életbe való
bevonása, alapszolgáltatások fenntartása
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékossággal élő emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a
mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán, vagy egyáltalán nem
képesek élni.
Az Országgyűlés a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítésére, esélyegyenlőségük
megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében elfogadta a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt.
A törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek
meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció
szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló
életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása. A törvény deklarálja, hogy
a tervezési, döntési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos
szükségleteit, a fogyatékos személyeket érintő döntések során tekintettel kell lenni arra, hogy a
fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt.
Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi,értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív
részvétel során. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint
fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy
érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy
teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A munkáltató
előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a
környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb. Magyarországon a 2001.évi
adatok alapján 577 ezer fogyatékkal élő ember él, a községben élő fogyatékkal élőkről nincs
adat.
A helyzetelemzés során a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos adatok nem mutatnak teljes képet, mivel
a szakemberek megállapítása alapján nincs megfelelően alátámasztott adat.
A közszolgáltatások esetében a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés még nem
mindenhol megoldott, annak ellenére, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 7/B. §-a alapján az állam által fenntartott
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 2010. december 31-ig kellett volna teljesíteni. Azon
közszolgáltatást nyújtó épületekben, ahol még nincs meg, szükséges mind a fizikai, mind az
infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában
védett foglalkoztatásra jogosult.
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha
a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani
kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.
A fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos probléma oka elsősorban az, hogy a
teljesítménykényszer miatt nincs lehetősége a szervezeteknek a fogyatékos személy speciális
munkavégzési körülményeit, igényeit figyelembe venni, emiatt sokszor alkalmazásuk is meghiúsul.
Településünkön nincs lehetőség integrált, és a védett foglalkoztatásra . Az önkormányzat
intézményei leginkább a törvényi előírásnak megfelelve foglalkoztatnak megváltozott
munkaképességű személyeket .
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Gyakran előforduló probléma, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem
foglalkoztatják a végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú
végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.) A
fogyatékos személyek foglalkoztatása akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem tudja
megközelíteni a munkahelyet, a településen belüli közlekedési akadályok miatt, és különösen, ha a
támogató szolgálattól sem kap segítséget. Ilyen információk beszerzése rendkívül nehéz, hiszen az
érintettek nem hozzák a hátrányos megkülönböztetést nyilvánosságra, mert ezzel a jövőbeni
alkalmaztatási kilátásaik is csökkennek.
Eddén jelzés ilyen jellegű problémáról nem érkezett.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladat
olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint
a sport és a szórakozás területén is.
A saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos személyeknek nyújt alapszolgáltatást, a
házi segítségnyújtó szolgálat amely az igénybevevő saját környezetében, lakásán nyújt , gondozást,
segíti az önálló életvitelt, segítséget, támogatást a kommunikációhoz.
A gondozást igénylő fogyatékos személyek átmeneti elhelyezést, tartós bentlakásos szociális
intézményi ellátást (rehabilitációs, ápoló-gondozó) is igénybe vehetnek.
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Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon

7562 Segesd, Kossuth u. 1.
Telephely:
7562 Segesd, József A. u. 2.

Telephelyei:
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon
Szabási telephelye

7544 Szabás
Szabadság u. 86

Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális
otthoni telephelye

7535 Kőkút-Gyöngyöspuszta
1.

Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Fehér Akác Szociális otthoni 7538 Kálmáncsa,
telephelye
Kossuth u. 1.
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon

7516 Berzence,
Szabadság tér 17.

Telephelyei:
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon - Pszichiátria

7516 Berzence,
Szabadság tér 17.

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt - Egymásért Szociális és
7570 Barcs, Táncsics u. 24.
Gyermekotthoni telephelye
Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon
Telephelyei:
Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon Park szociális otthoni
telephelye

Telephely :8660 Tab, Kossuth
u. 107.
8660 Tab, Dobó Katica u. 1.
7463 Patalom,
Bucsi Ignác u. 1.

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona
Telephelyei:

8713 Kéthely, Magyari u. 35.

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Otthonház telephelye

8713 Kéthely, Magyari u. 35.

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Bizalomház telephelye

8713 Kéthely, Hunyadi u. 61.

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Kuckóház telephelye

8713 Kéthely, Hunyadi u. 93.

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona Fészekotthon telephelye

8713 Kéthely,
Ady Endre u. 55.

Forrás: https://somogy.szgyf.gov.hu/index.php/intezmenyek/szocialis-intezmenyek

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékossággal élő személyek egészségi állapotából adódó hátrányok és többletkiadások
leküzdéséhez, többféle támogatás vehető igénybe.
Magasabb összegű családi pótlék
A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos kiskorú, illetőleg a tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos nagykorú személy részére állapítható meg a magasabb összegű családi pótlék, melynek
összege:
 A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300,- forint.
 Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900,- forint,
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 A saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos
személy 20.300,- forint.
Fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére járó pénzbeli juttatás. A
támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi
segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki
 látási fogyatékos,
 hallási fogyatékos,
 értelmi fogyatékos,
 autista,
 mozgásszervi fogyatékos, vagy
 halmozottan fogyatékos
és
 állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások
állandó segítségére szorul,
 állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és
állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások
állandó segítségére szorul.
A támogatás havi összege 2013. május 31-ig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez
igazodott, 2013. június 1-jétől a jogszabály fix összegben határozza meg.
A támogatás havi összege 2017. január 1-jétől 20.982,- Ft, ha az igénylő
 hallási fogyatékos,
 látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista és a szakértői bizottság
szakvéleménye szerint az igénylő önkiszolgálási képessége nem hiányzik.
A támogatás havi összege 2017. január 1-jétől 25.825,- Ft, ha az igénylő halmozottan fogyatékos,
 látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista és a szakértői bizottság
szakvéleménye szerint az igénylő önkiszolgálási képessége hiányzik.
Vakok személyi járadéka
2001. június 30-ig a 18. életévét betöltött erősen látáscsökkent vagy vak személy részére a vakok
személyi járadékát állapították meg. 2001. július 1-jétől új jogosult részére a vakok személyi
járadékát nem lehet megállapítani.
Rokkantsági járadék
Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt legalább 70 %-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott
munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.
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A rokkantsági járadékot a jogosultsági feltételek megléte esetén legkorábban annak a hónapnak az
első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.
A rokkantsági járadék nem minősül nyugellátásnak, megállapításának nem feltétele, hogy az
igénylő rendelkezzen szolgálati idővel. 2018-ban a rokkantsági járadék összege 36.365 Ft.
Rokkantsági ellátás
Feltétele a biztosításban töltött meghatározott idő.
Rokkantsági ellátásra jogosult:
1) akinek egészségi állapota 51–60% között van (B2 kategória), és sem a foglalkozási
rehabilitációja, sem a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a
rehabilitációja nem javasolt, továbbá akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval
helyreállítható ugyan, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, viszont a kérelem
benyújtása (vagy a felülvizsgálat) időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig
hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
2) akinek egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória) és foglalkozási rehabilitációja
nem javasolt, továbbá aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,viszont a kérelem
benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5
évet nem haladja meg,
3) aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 %
közötti (D kategória),
4) akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes,és
egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória).Összege a jogosult havi átlagjövedelmétől és
a komplex minősítés során megállapított kategóriájától, valamint a foglalkoztatási és szociális
rehabilitálhatóságától függ. A 2017.december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított
rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az alapösszeg mértéke 98.890
Ft.
A már megállapított ellátásokat a kötelező nyugdíjemelés mértékével évente emelni kell.
Közgyógyellátás:
A szociális törvény alapján közgyógyellátás több jogcímen állapítható meg:
- alanyi,
- normatív,
- méltányossági
Az alanyi és normatív jogcímen járó közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatalok
állapítják meg.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult
a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető
gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig
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b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre
c) orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
Gyógyszerkeret egyéni gyógyszerkeretből, és eseti keretből tevődik össze.
A méltányossági alapon történő közgyógyellátás megállapítására a helyi önkormányzat döntése
alapján van lehetőség és annak feltételeit helyi rendeletében szabályozza.
Alsóbogáton a méltányossági alapon nyújtott közgyógyellátás helyett az önkormányzat rendszeres
települési támogatás keretében havi gyógyszertámogatásban részesíti, rendeletében szabályozott
feltételek fennállása esetén az arra rászorulókat.
Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei:
1. Személygépkocsi szerzési támogatás
A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)
a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek
műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy
b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem
minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő,három- vagy
négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy
d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra
sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére felhasználható,
a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.
A szerzési támogatás mértéke:
az a) pont szerinti esetben 1.000.000 forint,
a b)–d) pont szerinti esetekben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az
egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható.
2. Személygépkocsi átalakítási támogatás
A személygépkocsi átalakítási támogatás (a továbbiakban: átalakítási támogatás) a súlyos
mozgáskorlátozott személy vagy a szállítást végző személy tulajdonában álló személygépkocsinak
a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.
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Parkolási Igazolvány
Parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel
különböző kedvezmények igénybevételére. 2013. augusztus 1-jétől a jogszabályban meghatározott
mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra a bizonyos - működési engedéllyel
rendelkező - intézmények is jogosultak. Parkolási igazolványra jogosult az a személy:
 aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében
súlyosan akadályozott,
 aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának
(1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi,
fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének
értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
 akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm.
határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét
megelőzően vaknak minősítettek,
 aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint
vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L), értelmi
fogyatékosnak (M) vagy autistának (N.1.) minősül.
Személyi jövedelemadó kedvezmény:
Az adókedvezményre jogosult a súlyosan fogyatékos személy. Az adókedvezmény az adóév első
napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg, jelenleg havonta 6.900.-Ft
(személyi kedvezmény).
Gépjárműadó fizetése alóli mentesség:
2017. január 1-jétől a gépjárműadó mentesség szabálya változott. Mentes a gépjárműadó alól a
súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos
mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult
adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti
személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt –
személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany
adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a
mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
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Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként

Év

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - férfiak

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - nők

2012
2013
2014
2015
2016

5
5
5
3
3

7
7
7
6
5

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők nők száma jóval
magasabb , mint a hasonló ellátásban részsülő férfiak száma.
A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeni ellátást és kedvezményeket
az önkormányzat nem nyújt.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet
biztosításával történik. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség,
amelynek betartatása az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben
és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű
hozzáférés szempontrendszere.
Polgármesteri Hivatal részben akadálymentesített.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Helyben a mozgássérültek az akadálymentesítésnek köszönhetően minden programon,
rendezvényen részt tudnak venni. Egyéb fogyatékkal élők esetében ez irányú megkeresés nem
érkezett.
A fogyatékkal élők részére az önkormányzat külön rendezvényeket nem szervez. Évente megyei
Szervezeteket támogat , melyek megyei szintű rendezvényeket szerveznek. Amennyiben erre igény
lenne az önkormányzat a hozzájutást elősegíti , megszervezi.
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A fogyatékos ember alapvető joga, hogy hozzájusson a közérdekű, valamint a jogai gyakorlásához
szükséges információhoz. Ez a hozzáférés jelenti egyrészt azt, hogy a fogyatékos személy érzékelje
az információkat, másrészt azt, hogy biztosított legyen számára a megfelelő értelmezés lehetősége.
Alsóbogát község honlapja akadálymentesített.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Akadálymentesnek csak az - az épület tekinthető, amelyben minden szerkezet, berendezési tárgy
minden ember számára – beleértve az átmenetileg vagy tartósan fizikai, érzékszervi, értelmi
fogyatékossággal élő embereket is – önállóan használható.
Nem biztosított egyenlőre a bolt elérhetősége.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Eddén a mozgássérültek számára parkolóhelyek, , egyenletes, síkfelületű járdák kialakítása nem
megoldott, fejlesztése szükséges.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Eddén nem működik fogyatékosok nappali intézménye.
Az ASZK családgondozója ügyintézésekben nyújt segítséget (pl. gépjárműszerzési támogatás,
fogyatékossági támogatás, méltányossági nyugdíj stb.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Teljes akadálymentesítés
önkormányzatnál és intézményeinél
Önmaguk ellátása

fejlesztési lehetőségek
Pályázatok figyelése, akadálymentesítés
megoldása
Házi segítségnyújtás biztosítása

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
A településünkön jellemző a szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, egymást kiegészítik. A
személyre szabott szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció,
együttműködés biztosítja. Ezek pontos számáról, szervezettségéről nem állnak adatok
rendelkezésünkre.
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Az önkormányzat pályázatok, program megvalósítás kapcsán partnerségi, együttműködési
megállapodásokat köt intézményeivel, civilszervezeteivel.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Edde Községben két civil szervezet működik, melyekkel nagyon jó a kapcsolata az
önkormányzatnak. Közösen összefogva segítik a község lakosságát.
2010-es választásokkor alakult meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Edde Község Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működése óta nagyon nagy
segítséget nyújt az eddei lakosság számára. Elnyert, sikeres pályázataikkal gyarapították a könyvtár
állományának számát, élelmiszer csomagokat biztosítanak a lakosság minden tagja számára.
Napjainkban is több család jutott élőállat (csirke) adományhoz. Pályázataik útján a falu
lakosságának kirándulást, a gyermekeknek táborozást szerveznek.
Rendezvényekkel Edde község Önkormányzatával karöltve
kikapcsolódásához, szórakozásához.

hozzájárulnak a lakosság

Az egyházzal korrekt és kölcsönös kapcsolat került kialakításra.
Edde községnek testvér-települési kapcsolat nincs.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat a község érdekeit szem előtt tartva több területen is együttműködik a térség
településeivel. Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn Edde, Alsóbogát, Osztopán
Önkormányzatokkal. Több Társulás székhelyönkormányzataként működik: Somogyjádi
Mikrotérségi Óvodai Társulás ( 17 tagönkormányzat) , Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás
( 31 tagönkormányzat) , Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkormányzati Társulás
(48 tagönkormányzat). Más Társulás tagönkormányzataként működik együtt ( pl. egészségügy,
hulladékgazdálkodás stb.)
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
Részletezve b.) pontnál.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A községben működő civil szervezetek többsége kapcsolódik, illetve részt vesz a közfeladatok
ellátásában. A civilszervezetek az érintett célcsoportokkal kapcsolatosan is az esélyegyenlőség
elérésére törekszik. Társadalmi párbeszédet kezdeményeznek szükség esetén, támogatják
lehetőségükhöz mérten a látókörükben élő rászoruló célcsoportok tagjait.
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9. Helyi esélyegyenlőség program nyilvánossága
Edde Község Önkormányzata rendelkezik önálló honlappal, a www.edde.hu oldallal, melyen a
községet érintő információk megtalálhatók. A honlapon elérhető, olvasható a HEP (2013-2018. és
annak felülvizsgálatai) Edde Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott
dokumentum a honlapra feltöltésre kerül és hozzáférhető lesz.
Emellett az SZGYF honlapján a Helyi Esélyegyenlőségi Programok oldalra is feltöltésre kerül.
( www.szgyf.gov.hu.)
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 dokumentumok elkészítését megelőzte az adatgyűjtés, mely kiterjedt az önkormányzat
intézményei, vezetői felé, megfogalmazódtak a településen élők problémái, esélyegyenlőség
biztosítása kapcsán felszínre kerülő akadályok. Az adatgyűjtés kiterjedt a helyi dokumentumokra,
Eddét érintő területekre. Az adatgyűjtés folyamán mód lett megismerni a megkérdezett szervezetek
jellemzőit, lehetőségeit, szabályozásukat és mindazt, amit eddig tettek és tesznek a saját területükön
az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
A HEP tervezet megküldésre került a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak, a dokumentumban
résztvevőknek és észrevételeik beépítésre kerültek a dokumentumba.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A szervezeteknek és a lakosság számára is elérhetővé válik az elfogadott, községi honlapon
közzétett esélyegyenlőségi program. A határidőket figyelembe véve, az intézkedések eredményeiről
nyílt bizottsági és képviselő-testületi üléseken történik beszámolás és ilyen módon biztosított lesz a
megvalósítás ellenőrzése. A hatékony, a tervezett intézkedések érvényesülését korábban
megválasztott HEP Fórum vezetője és a munkacsoport tagjai biztosítják és a törvényi előírás szerint
két évente beszámolnak a képviselő-testületnek.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák és/vagy
mélyszegénységben
élők

problémák beazonosítása rövid
megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Hátrányos helyzetű csoportok
munkaerő-piaci helyzete

Képzési programokhoz jutás
segítése"piacképes szakképzésekhez

Adósságcsapda ,pénzgazdálkodási
hiányosságok kezelése

Figyelemfelhívás, tájékoztatás
,lakásfenntartási támogatás
igénybevételének lehetőségéről,
figyelemfelhívás indokolatlan és nehezen
követhető különböző hitelek felvételére

Munkanélküliség, elhelyezkedési
gondok a foglalkoztatáshoz jutás és
foglalkoztatásban való maradás
Mélyszegénységben élők rossz
egészségi állapota

Gyerekekkel kapcsolatos kiadások

Gyermekek

Jelzőrendszeri tagok eltérő intenzitású
együttműködése
A családban megjelenő
szenvedélybetegségek okozta
hátrányok
Szakképzettség hiánya

Nők

Idősek

Gyermekvállalás okozta hátrányok a
munkaerő- piacon
Magas gyógyszerköltség, rossz anyagi
helyzet
Egyedül élők elmagányosodása

Fogyatékkal élők

Fogyatékosságból adódó igények(
teljes akadálymentesítés)
Önmaguk ellátása

Munkaügyi Központba irányítás,
regisztráció céljából, további ellátások
elérhetősége céljából, tájékoztatás
közfoglalkoztatás lehetőségéről
egészséggel kapcsolatos helyes
információk átadása, kihelyezett
szűrővizsgálatok szervezése,
Szociális támogatások nyújtása,(
beiskolázási segély, időszaki támogatás,
ösztöndíjak)
Jelzőrendszer erősítése, együttműködés
javítása,szakmaközi megbeszélések ,
esetkonferenciák,és esetmegbeszélések
megtartásával.
Prevenciós programok szervezése
Piacképes képzésekhez , tanfolyamokhoz
való hozzájutás segítése
Munkaerő- piaci és családi feladatok
összeegyeztetését segítő szolgáltatások
további fenntartása ( bölcsőde)
Gyógyszertámogatás boztosítása,továbbra
is tájékoztatások az igénybe vehető
támogatásokról.
Az érintett réteg közösségi életbe való
bevonása, alapszolgáltatások fenntartása
Pályázatok figyelése,teljes
akadálymentesítés megoldása
Házi segítségnyújtás biztosítása
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Romák
és/vagy mély
szegény ségben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

hátrányos helyzetű (alacsony iskolai
végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30
év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év
felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási
díjról visszatérők, vagy legalább egy
gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők, Tartós
munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
Megváltozott munkaképességű személyek,
Roma nemzetiséghez tartozó
személyek),munkát vállalni szándékozó
álláskeresők munkerő - piaci helyzetének
javítása Hátrányos helyzetű csoportok
munkaerő-piaci helyzetének javítása

Foglalkoztatottság további növelése
Mélyszegénységben élők rossz egészségi
állapotának javítása
Szenvedélybetegségek,
függőségek
okozta családon belüli hátrányok
kezelése

Gyermekek

Hátrányos helyzetű gyermekek számára a
továbbtanulás lehetőségének
megkönnyítése
Beiskolázási segély, időszaki támogatás

Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők

Korszerű
ismereteket
megcélzó
képzések szervezése, hozzájutás segítése
Munkaerő- piaci és családi feladatok
összeegyeztetését segítő szolgáltatások
további fenntartása ( bölcsőde)
Alacsony jövedelemmel rendelkezők,
plusz jövedelemhez való jutásának
segítése
Egyedül élők számára célzott
programok szervezése , alapellátásba
bevonása.

Teljes akadálymentesítés
Önmaguk
ellátásának
alapellátás keretén belül

biztosítása

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

•
•

Edde Község Önkormányzata
Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

•
•

Edde Község Önkormányzata
Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya
Edde Község Önkormányzata
Háziorvos
Edde Község Önkormányzata
ASZK
oktatási - nevelési intézmények
Edde Község Önkormányzata
oktatási- nevelési intézmények
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Edde Község Önkormányzata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edde Község Önkormányzata
Járási
Hivatal
foglalkoztatási
Osztálya
ASZK

•

Edde Község Önkormányzata

•
•

Alsóbogát Község Önkormányzata
ASZK

•
•

Edde Község Önkormányzata
ASZK

•
•

Edde Község Önkormányzata
Érintett szervezetek

•
•

Edde Község Önkormányzata
ASZK
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Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem élnek mélyszegénységben,esélyegyenlőségük
megvalósul.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők lehetőséget kapjanak a helyzetük javítására.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, oktatását, veszélyeztetettségük megelőzést.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek védőhálójának összehangolására, a támogatásuk
megoldására.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermeket vállaló anyák terheinek csökkentésének
támogatását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők érdekképviseletére, akadálymentes környezetük
biztosítására
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézk
edés
sorszá
ma

A

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

- Folyamatos ,

Közfoglalkoztatás
- Humán
ban, Start
- pályázat
munkaprogramban - önkormányzati
, képzésben részt
költségvetés
vevők száma

Esélyegyenlőség
biztosításával
kapcsolatos
intézkedések
testületi
határozata

Humán erőforrás

Esélyegyenlőség
biztosításával
kapcsolatos
intézkedések
testületi
határozata

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

hátrányos helyzetű
(alacsony iskolai
végzettségűek, 25 év alatti
fiatalok, vagy 30 év alatti
pályakezdő álláskeresők,
50 év felettiek, GYEDről, GYES-ről, ápolási
díjról visszatérők, vagy
legalább egy gyermeket
egyedül nevelő felnőttek,
Foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban
részesülők, Tartós
munkanélküliséggel
veszélyeztetettek,

Alacsony
képzettségi szint,
nem piacképes
szakképzettség,mu
nka-nélküliség,
információ hiány

Foglalkoztatottak
létszámának
emelése

Önkormányzat
ciklusprogramja,
Vagyongazdálkodási terve

Érintettek
Alsóbogát Község
kezdeményezésein Önkormányzata
ek összehangolása,
munkaerő-piaci
szereplők közötti
információáramlás
biztosítása .

- 2023.12.31.

Start
munkaprogram ,
közfoglalkoztatás
biztosítása

Megváltozott
munkaképességű
személyek, Roma
nemzetiséghez tartozó
személyek),munkát
vállalni szándékozó
álláskeresők munkerő piaci helyzetének javítása
Hátrányos helyzetű
csoportok munkaerő-piaci
helyzetének javítása

2

Mélyszegénységben élők
rossz egészségi
állapotának javítása

Rossz egészségi
állapot

Egészségromlás
megállítása,
lehetőség szerint
egészség javítása

Önkormányzat
ciklusprogramja

egészséggel
kapcsolatos helyes
információk
átadása,
kihelyezett
szűrővizsgálatok
szervezése,

Alsóbogát Község
Önkormányzata

- Folyamatos,
- 2023.12.31.

rossz
egészségi
állapottal
rendelkezők
száma,
egészségügyi
szűréseken
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egészségmegőrző
programok
lebonyolítása

3

résztvevők
száma
Humánerőforrás

Esélyegyenlőség
biztosításával
kapcsolatos
intézkedések
testületi
határozata

Munkanélküliek
számának
csökkenése

Önkormányzat
ciklusprogramja,
gazdasági
programja

Start
munkaprogram ,
közfoglalkoztatás
biztosítása, egyéb
munkahelyteremté
s,átképzésekhez
való hozzájutása
szervezése

AlsóbogátKözség
Önkormányzata,
Járási Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

- Folyamatos,

Késedelmes
jelzések
jelzőrendszer
tagjaitól

Családokat
gyermekeket
érintő problémák
időben történő
jelzése

Önkormányzat
ciklusprogramja

Szakmaközi
megbeszélés,
estkonferencia
keretében tagok
aktivizálása, új
tagok felkeresése

Somogyjádi

- Folyamatos
- 2023.12.31.

Jelzések száma,
intézkedések
száma, értékelés

humánerőforrás

ASZK

Jelzőrendszer
megfelelő
működése

Szenvedélybetegségek,
függőségek okozta
hátrányok kezelése

A családban
megjelenő
szenvedélybetegsé
gek,függőségek
okozta hátrányok

A családban
megjelenő
függőségek,
szenvedélybetegsé
gek miatt
veszélyeztetett ,
védelembe vett
gyermekek
számának
csökkenése

Önkormányzat
ciklusprogramja

Függőségekkel
kapcsolatos
prevenciós
programok
szervezése

- Somogyjádi

- Folyamatos

Érintettek száma

- humán erőforrás

ASZK

- 2023.12.31.

Esélyegyenlőség
biztosításával
kapcsolatos
intézkedések
testületi
határozata

Hátrányos helyzetű
gyermekek számára a
továbbtanulás
lehetőségének
megkönnyítése

A szülők nehezen
tudják biztosítani a
továbbtanulás
lehetőségeit

A közép és
felsőfokú
oktatásban
növekedjen a
hátrányos helyzetű
gyermekek száma

Önkormányzat
ciklusprogramja,

Bursa , Arany
János ösztöndíj

Alsóbogát Község
Önkormányzata

- Folyamatos

Beiskolázási segély,
időközi támogatások

Magas
tanszerköltségek,

Költségek
enyhítése

Önkormányzat
ciklusprogramja,

Anyagi támogatás
gyermeket érintő
eseti kiadásokhoz

Alsóbogát Község
Önkormányzata

- Folyamatos

Foglalkoztatottság
további növelése

Munkanélküliek
száma

- 2023.12.31.

Munkanélküliek
száma csökken

Pályázati forrás
Költségvetési
forrás

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

2

3

4

Jelzőrendszer erősítése

- védőnő

- 2023.12.31.

Mindenkori
Önkormányzati
költségvetés

Mindenkori
Önkormányzati
költségvetés

Valamint
gyermeket érintő
eseti kiadások

- Pályázati forrás

- 2023.12.31.

Megállapított
támogatások
száma

Pályázati
támogatás+
Önkormányzat
költségvetés

A közép és
felsőfokú
oktatásban
növekszik a
hátrányos . és
szociálisan
rászoruló
gyermekek száma

Megállapított
támogatások
száma

Költségvetés
alapján

Minden gyermek
hozzájut a
szükségleteihez

Foglalkoztatási
adatok

Pályázati forrás

A Munkavállalás
esélyeinek

III. A nők esélyegyenlősége
1

Munkavállalás esélyeinek
növelése

Nőket ért
hátrányok a

Női
munkavállalókat

Önkormányzat
ciklusprogramja,

munkaerő-piaci
szolgáltatásokhoz,
képzési (átképzési

- Alsóbogát
Község

- Folyamatos
- 2023.12.31.
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munkavállalás
során

lehetőségekhez
való hozzáférés
javítása,
részmunkaidős
foglalkoztatás
elősegítése, ezzel
kapcsolatos
pályázatok
figyelése,

ért hátrányok és a
munkanélküliség
csökkentése

Önkormányzata

növekedése

- Járási Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya

Munkaerő- piaci
és családi
feladatok
összeegyeztetését
segítő
szolgáltatások
további fenntartása

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

2

3

Idősek egészségi
állapotának megőrzése

Mozgás szegény
életmódból
kialakuló
egészségromlás

Egészségmegőrzés Önkormányzat
, prevenció
ciklusprogramja

Idősek részére
szervezett
csoportos
sporttevékenység
szervezése,
biztosítása

Alsóbogát Község
Önkormányzata

Folyamatos

Idősek anyagi támogatása

Idős és rászoruló
személyek+

Költségek
enyhítése

Önkormányzat
ciklusprogramja

Idősek részére
eseti és ,
karácsonyi
támogatások
biztosítása

Alsóbogát Község
Önkormányzata

Folyamatos

Magas gyógyszer-

Gyógyszerköltségek
enyhítése

Önkormányzat
ciklusprogramja

Anyagi támogatás
a gyógyszerek
megvásárlásához

Alsóbogát Község
Önkormányzata

Folyamatos

Önellátás segítése

Önkormányzat
ciklusprogramja

Házi
segítésnyújtás

Gyógyszertámogatás

költségek

Programokon
résztvevők száma

Önkormányzati
költségvetés

Idősek egészségi,
mentális
állapotának
javulása

Megállapított
támogatások
száma

Önkormányzati
költségvetés

Idősek anyagi
helyzetének
javulása

- 2023.12.31.

Megállapított
támogatások
száma

Önkormányzati
költségvetés

Idősek anyagi
helyzetének
javulása

Alsóbogát Község
Önkormányzata

Folyamatos

Ellátottak száma

Önkormányzati
költségvetés

Esélyegyenlőség
növekedése

Alsóbogát Község
Önkormányzata

Folyamatos,

Igénybevevők
száma

- pályázati

Esélyegyenlőség
növekedése

- 2023.12.31.

- 2023.12.31.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Önmaguk ellátása

Fogyatékosságukból eredő
önellátási
képesség

2

Fogyatékosságból adódó
igény

akadálymentesítés

- 2023.12.31

biztosítása
törekvés a teljes
körű
akadálymentesítés
- re

Önkormányzat
ciklusprogramja

Teljes körű
akadálymentesítés

- pénzügyi
- technikai
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3 .Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul ad ja, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat 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 az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
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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

HEP Fórum
tagjai:

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője,
partnerek képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett partnerek
(állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának
eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program Edde Község
honlapján (www.edde.hu ) történő 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.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A polgarmester.edde@gmail.com címen várjuk a magánszemélyek, valamint különböző
szervezetek észrevételeit, javaslatait.
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.
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Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori
polgármester felel.
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program,
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat,
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton
megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához,
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról
intézkedni.
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
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Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők
ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési
intézmények fenntartása és működtetése.)

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