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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2OO3. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
32t/201,1,. (Xll. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2l2O12. (Vl. 5.) EMMl rendelet rendelkezéseivel, Vácszentlászló Község önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

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

A település bemutatása
Pest Megye keleti szegletében, Gödöllő városától 16 km-re, utak találkozásánál található Vácszentlászló
község. Vácszentlászló szomszédságában Valkó Nagyközség, Zsámbok Község, illetve Tura Városa található.
Településünk mérete 3175 hektár, ebből 1"88 hektár belterület és2987 hektár külterület. A lakosság száma
2013. január 1-én 2096 fő, A lakónépesség számának változását a 2OO7-2O12. években az'J,. számú, mig az
á|landó lakónépesség összetételéta2. számú táblázat tartalmazza, A 3. számú táblázatbóljól látható, hogy
a település 2001-ben elöregedő volt, az öregedési index meghaladta a !OO%-ot, azóta viszont alapvetően
fiatalos a népességszerkezet, mivel a fiatalok száma magasabb az idősek számánál. Amint az a 4. számú
táblázatban látható, telepü|ésünkre az odavándorlás a jellemző, mivel 2011. kivételével a településre
beköltözők száma meghaladta a településről kiköltözők számát. (4. számú táblázat)
A főváros és a környékbeli települések tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetők Volánbusz járattal a
Budapest - Gödöllő - Zsámbok vonalon.

Víllany, ivővíz,gáz, telefon, a település teljes területén kiépített, a csatornahálózat jelenleg kiépítés alatt áll
a településen. 2001. óLa az országban egyedülálló házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés működik Tura,
Galgahévíz, Zsámbok településekkel közösen . Az azőta eltelt tíz év eredményesnek mondható, hiszen a
lakosság rövid időn belül megértette a gyűjtés lényegét és elfogadta annak jelentőségét. A létrehozott
Szelektív Kft, folyamatosan és teljes körűen ellátja a települési szilárd hulladék e|szállítását és kezelését oly
módon, hogy Vácszentlászló Község területérő| a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonostól heti
egy alkalommal elszállítja a hulladékot az általa meghatározott időpontban.

1. számú táblázat - [akónépésség
száma az év végén LekónÉpctrÉg

F.ő Változás

2oo7 2080

2008 21t5 L0.2%

2009 2I24 70o%

2010 2105 99%

2017 2o9z 99|Yn
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2. számú táblázat - Állandó népesség 2007 2008 1009 1010 2011 2012 1lI1I 2ll14 z[15 21116 201?

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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3. számú táblázat - Öregedési index
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A Helvi Esélvegvenlőségi program átfogó célia

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

A HEP helvzeJelemző részének célia

Elsődleges célunk számba venni a 32t/20L1,. (XU. 27.') Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a terü|eteken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, me|yek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEp lT
ta rta lmazza.

A HEP lT célia

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
m unkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)



1.1 A program készítését előírőjogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításárólszóló 2003. éviCXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásaialapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

r a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról" szóló 321,/2011,, (Xl1.27.) Korm, rendelet ,,2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szem pontjai" fejezete és

' a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szőló 2/2012 (V|.5,) EMMl
rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

' a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2OIL évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
' a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény (továbbiakban: Szt.)
' a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi lV. törvény

(továbbiakban: Flt.)
r a nemzetiségek jogairól szóló 2O1,t. évi CLXXlX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény). az egészségügyről szóló L997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
r a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 7997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:

Gyvt.)
r a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
o Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-. évi CüXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
o Szociális igazgatásról és szociális ellátásokrólszóló 1993. évi lll. törvény (a továbbiakban: Szt.)
r Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólő 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:

Gyvt.)
o Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXV|. törvény
o a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1"991. évi lV. törvény (a

továbbiakban: Flt.)
o Nemzetíségek jogairól szóló 2OL7. évi CLXXlX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény)
. az egészségügyről szólő 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
. a nemzeti köznevelésről szóló 2011, évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkntv.)
o Munka Törvénykönyvéről szólő 2012. évi l. törvény,
r Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20l2OL2. (Vll1.31,) EMMl rendelet
o Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCll. törvény
o Az Európai Parlament és a Tanács 2OO6/54/EK irányelve (2006, július 5.) a férfiak és nők közötti

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő
megvalósításá ról

o országos Fogyatékosügyi Programró|szóló t}l2006, (ll. 16.) oGY határozat
. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,

továbbá az akkreditá|t munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szőlő L76/2005. (lX. 2.) Korm.
rendelet

. 2/2005, (lll. ]..) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a
Sajátos nevelési igényű tanulók iskotai oktatásának irányelve kiadásáról és annak
módosításai362/2004. (Xll. 26,) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának
részletes sza bályairól



2000, évi LX. tÖrvénY a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről
szólÓ, a NemzetkÖzi MunkaÜgyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú
Egyezmény kihirdetéséről
A PálYakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a
családtag áPolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004, évi CXXlll, törvény
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditá ciójáról,vaIamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési tá mogatáso król szó ló 327 / 2012. (Xl. 16. ) Ko rm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177 /2OO5. (lX, 2.) Korm. rendelet
A telePÜlésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
telePÜlésrendezési eszkÖzökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmányekről szóló
31,4/2OI2. (Xl, 8,) Korm. rendelet
A jelnYelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének
feltételeirŐ| igénYlésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 6212011. (Xl, 1O.) NEFMl rendelet

2,1 KaPcsolódás helyi stratégiai és tetepülési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkat,
programokkal

A szociólis igazqatósról és a szociőlis ellótósokrót szótó 7/2012. (Vt. 28.) rendelet, a Gyermekvédelem hetyi
rendszeréről szóló 6/2011, (V.21.) rendelet, a Csalódsegítő és Gyermekjótéti Szotgólat Tdrsutási
MegőllaPodúsa, EsélYegyenlőségi terv, annak fetülvizsgólatai, Local Agenda, Szolgáltatősszervezési
koncepció, Gazdasógi program, költségvetés, közfoglalkoztotósi terv

2,2 A helyiesélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A helYi EsélYegYenlőségi Program és a Kistérségi Esélyegyentőségi program egyeztetett.

2,3 A telePÜlési ÖnkormánYzat rende!kezésére álló, az esélyegyentőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A relevóns adatok rendelkezésre óllnak, kutatósok nem készültek.

BudoPest és GÖdÖllő kÖzelsége miatt a munkanétküliség az orszógos ótlagtól alacsonyabb. A takók sajót
tulojdonÚ, kertes csalódi ingatlonokban laknak, s mezőgazdasdgi kiegészítő tevékenységet végeznek. A
telepÜlésen Összesen 738 takóingatlan talólható, melyből 1_24 ingatlanban egyedül étnek. A takossógjövedel mi he lyzete folyo m otoso n rom l i k.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi lV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a MÖtv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő_piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
A gazdasági válság hatására - a korábbi stagnálást követően - romlott a munkaerő-piaci helyzet
MagYarországon. Az elmúlt két évben azEU27 átlaghoz hasonló mértékben csökkent a foglalkoztatás, míg a

2. Stratégiai környezet bemutatása

3. A mélyszegénységben étők és a romák helyzete, esélyegyentősége

3.1Jövedelmi és vagyoni helyzet



munkanélküliség tekintetében az átlagnál erőteljesebb romlás volt tapasztalható. Ezzel együtt a magyar
munkaerőpiac a válság munkaerő-piaci hatásai, illetve a főbb mutatók romlása tekintetében az unió
középmezőnyében helyezkedik el. A munkanélküliségi ráta, valamint a regisztrált álláskeresők számának
csökkenése, illetve a foglalkoztatási ráta növekedésének újbóli beindulása 2O'J,1,. év első felében arra enged
következtetni, hogy a mélyponton már túllendült a magyar munkaerőpiac. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor
továbbra is Óvatosságra intenek azok a közösségi és hazai elemzések, melyek a foglalkoztatás-bővülés
(illetve munkahelyteremtés) nélküli gazdasági növekedés jelenségét prognosztizálják.
A szegénység kialakulása és fennmaradása * egyób iskolázottsági és szociológiai tényezők mellett - a
foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is igazolható: a
hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének esélye erősen kor|átozott. Magyarországon a
foglalkoztatási rátában tartós emelkedést nem sikerült elérni, a hazai foglalkoztatási ráta európai
összehasonlításban rendkívül alacsony, 55 %. 

^ 
magyar munkaerőpiacot jellemző alacsony foglalkoztatási

ráta elsősorban az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népesség magas inaktivitására vezethető
vissza, amely mindkét nemnél és a munkaerőpiacon egyébként legaktívabbnak számító középkorosztálynál
is megfigyelhető.
A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók továbbá az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15-24 éves korosztály munkaerő-piaci
részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja,
ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is, a tanulás melletti
rendszeres munkavégzés pedig továbbra sem tekinthető tipikusnak. A foglalkoztatási ráta a Közép-
magyarországi régióban a legnagyobb. A fent felsorolt problémák erőteljesen, kumulálva jelentkeznek a
munkaerő-piaci szempontból is hátrányos helyzetű roma népesség esetében.
Vácszentlászlón a legnagyobb munkáltató az Önkormányzat, ahol jelenleg 32 fő foglalkoztatott van. Az
Önkormányzaton kívül a kereskedelmi egységekben van munkalehetőség. A munkavállalók nagyobb része
Gödöllőre, illetve Budapestre jár dolgozni. Az álláskeresők a hivatal kijelölt dolgozójához, illetve a Gödöllőn
lévő Munkaügyi Központ dolgozóihoz fordulhatnak segítségért. A regisztrált munkanélküliek száma a 31-35
éves lakosság körében a legmagasabb (I9,4%) így ez a korosztály a leginkább érintett az álláskeresésben. Az
álláskeresők legnagyobb részének 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik.

a/ fogla lkoztatottak, m unka nélküliek, tartós m un kanélküliek száma, a rá nya
A községben a legnagyobb foglalkoztató jelenleg az Önkormányzat. A regisztrált álláskeresők száma 2009.

óta átlagban 67 fő.

3.2.1. számú táblázat - Nvilvántartott álláskeresők száma és ,5-54 évesek száma

éV

15-64 év közötti
lakónépessés (fől nyilvántartott álláskeresők száma (fő}

no férfi osszesén no férfi os§zesen

íő íő íő tő to % íő

2008 720 735 1455 27 3,8o/o 17 2,13..§/a
,44.

3',ao/o

2009 720 612 1332 38 5,,F% 36 5,9% v.4 5:j6%;

201o 733 756 1489 37 5,D% 31 4,;l% 68 4,6"Á,

2077 736 748 I4&4 38 5,12% 29 3s% 67: 4,5Va

2072 729 732 llt61 46 6Bla 29 4';0'Y" 75 §;L9/"

Foríás: TelR, Nemzeti Munkaügyi
HiVatal
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3.2.2.számú táblázat _

Regisztrált munkanélküliek
száma korcsoport szerint

2008 2009 20r0

zg1l

nyilvántartott
álláskeresőj< száma

összesen
íő 44 74 68 67

20 éVes és fiatalabb
fő L 2 3 2

% 2,3y" 2i,7% .:4:4Yó, 3,o%

2L-25 év
fő 7 10 8 4

1§,9% tr3,5Y9 1.1i8% 6la,/p

26-30 év
íő 5 5 8 5

% !ű|J4Yi :16;8% 7L,8% 7.16,oÁ

3].-35 év
íő 7 10 9 13

S:,gY" I3:5% 13.|1_LVt 19;4/.

36-40 év
fő 3 7 8 10

% B:;gYÁ }sYp l!;&§/a t41gyb

41-45 éV
tő 5 10 5 1o

1,t;4% 13l5úl; 7.;491ó. #::9o/d

46-50 éV
íő 4 10 8 8

9,,l:% !3,5% ;l't;&Yp- \7i9.g/o

51-55 év
fő 7 9 8 7

!51,9% !2itlYu í,.:,8% to,4%

56-60 év
fő 5 17 11 8

Lli4§Á I*;9% L§iz% L7$Vp

61 éV felett
to 0 0 0 0

OjO% a;9?/" g,o% 0,0%

Forrás: TelR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

3.2.3, számú tábla - A munkanélküliek és a 18o napnál régebben munkanélküliek száma

es

ev

nyilváhtartött/regiszt
,rált múnkanélküli" 180 náphál régebben regisztrátt munkanétkü|i

to íő %

no
fér
fi

összesen nő férfi ossze5en Nő férfi o§§zesen

2008 27 |7 44 5 4 9 í8,5i/o 'aLí.Y.r 2§-i.5i/i,

2009 38 36 íL4 18 18 :.136 47,4/o :.50;OoÁ 4€,6"/o

2olo 37 31 68 20 I4 tsA 5*;IYa 43l2§Á §o;0%

2oII 38 29 67 22 L7 J5 5:7.:;lVo 37,9öÁ 49,1:y9

Forrás: TelR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

1Sl nupnál Égsbbsn munlrgnÉlltüliek arÉnla

10,1l96

0,ü96

2n11 1[l"1 201:l lD14

ffi nük *r:fÉrfiak WürrletEl

r*-T--|,-*..T"*-"i--

l§tt l01] l!1+ 1015 I01ü t017

]

ÁilÉrkrr*ökoinu !í6l
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Nyilvántartott pálVakezdő:álláskeresők száma

év

18.29 éve§ek:száme

nő férl! összesen no Férfi öss2esen

fő íő íő tó % íő % íő

2008 L79 t6z 34l 1 0it6% 0 0;0% 1 Oig§/i:

2009 168 159 3?|1 5 tj\% 5 1;9Y, 6 7r8%

2ot0 165 154 3x9 3 t;;$Yo 2 Xl7Ya ]5 L,6Y9

2oLL 161 |46 307 7 ű:i69A 1 §"i7% lX §;VZs

2012 160 L48 30_8 1 gi6% 2 |.4;+tl 3 1,0%

Forrás:Tel& Nemzeti Munkaügyi

HiVatal

PÉllakeld6 Éllá-kerglők gáns

zíla 2ü12 2fl1l

nik ?i}íÉtfrzk

,oa+ 20a5 2016 201a

b/ alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

Az önkormónyzat közíogtalkoztatás keretében fogtalkoztatja oz algcsonY iskolai végzettségűeket is, melY

személyek száma o telepü!és összlakossőgőh; iiszonyítva nem mogas, Mivet a 75 évesnél idősebb,

legatóbb óltatőnos iskotói végzettek számúÁak 2011. évi szóma nem Ólt rendelkezésre, Így az alóbbi 3,2,5,

szómú tóbtózat nern tükrözi a valós szóza!ékos adatokat az óttalónos iskolai végzettséggel nem rendelkezők

vonatkozósóban.

ímír ráhlárat - Alácsonvan iskolázott

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x rávesek száma

év

15 éves é§ idő§ebb lakosság

száma összesen

trS.x éves íegalább általáno§

i§kó|át végzettek, száma

összesen nő férfi osszesen nő férfi
összesen nő íérfi

íő % íő %

íő íő tő íő fő íő íő %

667 2F5 i5!;.F% N?3 L§i6Ta 82 !9:;EYii

2001
,n63t. 882 749 [37ó 709

17:80 1€Ó,0, 9&5. to§rip"*_"l|,:. 8lts] 10§;096

zoLI +.l i 935 845 §

Forrás: TelR, KSH Népszámlálás

3.2.6, számú tábtázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
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€v

nyilvántartott
álláskeresők száma

osszesen

A, nyilváhtartott,álláskeresők megoszlása,,iskolai végzettség szerint

8 á|talánosnál
alacsonyabb
végzettség

8 általános
8 általánosnál magasabb

iskolai végzettség

|-o tő íő lo %

2008 87 44 5O;6% 14 T6r\g/o 29 33,1o/p

2009 n48 74 5O;OV.o 19 L2,,8% 55 37',2aÁ

2010 134 68 5O';7,:% 2L !5;.il;91o 45 33;6%

2oI7 t3o 67 §a,s% 19 l4,;§.:.1i| 44 33,,8oó

TelR, Nemzeti Munkaü8yi HivatalForrás

:-
l 

'.uo

l ,no

lll unkgnÉl lrü lieh i-kolsi ycgilErtreEF lftil

1!0

10ll

E0

6ll

4ü

2ü

ü

2ll0B tllílg u ü10 l§11

ffi 8 általÉnornál aIacronyabb

3014 2ü15 tCIlE t01]

Z E álta|ánprnál magarahb

l01r lfll]
WE á|lalánal

c/ közfoglalkoztatás
Az Önkormőnyzat évek Óta 6,8 ÍŐ/hó létszómot foglalkoztat, túlnyomórészt részíoglolkoztotósbon. A
kÖzfoglalkoztatúsban résztvevők fizikai munkőt végeznek (park- temető gondozós, óroktisztítós, intézmény
tokarítós, stb.). A foglalkoztató az önkormónyzot.

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatottak száma

év

Közfoglalkozt
aűsban

résztvevők
száma

l(özfoglalkoztatásban
résetvevők,aránya a
település áktív koíú
Iakosságáhou képest

Közfoglalkoztatá
sban résztvevő
romiik/cigányok

száma

2010 13 Llo 5

20IL 20 Io/" 3

20t2 26 2

Forrás: Önkormányzat
adatal

xö:frllrllor§lorr€t §iilE |í6|
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d/ a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
Potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozásiterületek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
GÖdÖllŐ-BudaPest Útvonalon a buszkÖzlekedés jó, elősegíti a vócszentlósztói takosok munkavóllalósót, mivela hivotkozott telepÜléseken bórmilyen képesítésű, illetve képesítés nélkütit is foglalkoztatnak, így eprobléma kis szózalékban terheli az önkormónyzatot.

A foglalkozáshoz való hozzáférés vállall lalá<alt

ev

regisztrált
vállálkozások

száma a
teJeoülésen

kiskereskedelmi
üzletek száma

vendéglátóhelyek
száma

állami
szektorban
foglalkoztat
ottak száma

kivetett
lparuze5i

adó

béfizetett
iparűzési

adó

működő
foglalkoztatási

prograrnok
száma helyben

foglalkoztatási
programokban

részt vevők
száma2008 277 78 7 Nincs adat 642060o 8334000 0

2o09 272 !b 7 Nincs adot 70740719 1172400 o o2070 282 76 5 Nincs adat 12569366 7o7710oo 0 02017 297 19 6 Nincs odat 7040625o 8622996 o 02012 296 22 5 Nincs odat 7368775o 72170818 0 o
Forrás: TElR, T-Star, önkormányzat adatai

e/ fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok atelepülésen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
KistelePÜlés révén ezt nem tudjuk megoldoni, de hetyben o csalódsegítő szolgátot tőjékoztatást ad a
le hetősé g e krő l, (G öd ö l l ő n bi ztos ított)
// munkaerŐ-Piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és

egYéb munkaerŐ-Piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
KistelePÜlés révén ezt nem tudjuk megoldani, de hetyben q csatódsegítő szolgólat tójékoztatást ad a
l e h etősé g e kről. ( G öd öl l ő n bi ztos ított )

g/ mélYszegénYségben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
fogIalkoztatása

A mélYszegénYségben élők és romók önkormónyzati sajót fenntartósú intézményekben történő
fog l a l koztatása közfog l a l koztató s ke reté be n m e g o t d h ató

h/ hátrányos megkülönböztetés a fog|alkoztatás területén
A foglalkoztatós terÜletén nem érkezett jelzés hótrónyos megkülönböztetésről, az egyentőbónósmód
követelményének megsértése nem fordult elő.

3,3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak el!átása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
A Pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása a szociálís igazgatásrólés szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény valamint Vácszentlászló Község öntJrminyzata
KépviselŐ-testÜletének hatályos Önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
sza bá lya iról előírása i a la pjá n tö rté nt a 2012, évbe n.
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére
biztosított támogatás.
BérPÓtló juttatásra (BJP) 2011. január 1.,jétől, illetve 2011. szeptember L-jétől foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rende|kezésre állási támogátásb.n 1nÁ1 ,er."ruri, j, 

-.
jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2o3,2-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság
felÜlvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más
foglalkoztatási jogviszony alapján. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem
tudtak kÖzfoglalkoztatás kÖrébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon
sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység
időtartamát is figYelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel
nyilvántartott álláskeresőként kÖteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a
kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásrá jogosult személyek
foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettiég
figYelembevétele nélkÜl kÖtelesek e|fogadni, emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági

3.2.10. számú táblázat
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feltételként' hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJ'/FHT összege amindenkori Öregségi minimál nYugdíjhoz iiazl_tul,töon mini rregy évig változatlanul 28 500 forint volt, majdez lecsökkent a 2on, évben zz aőot|rintr"a. A támogatásoan ,e"srur,;ial;;;;;;,i níi,"r..oos látható.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési

n részesülők izama

ev

15-64 év
közötti

lakónépesség
szárna

segély
ben

reszes
ulol(
fő

segéfu,ben
részesülők

%

2008 1455 7 'a_.;E%.s

2009 1,332 10 a;8.Y,a'

201,0 1,489 71 ":Uri,;,9/3.,,,,,

2011 1,484 5 §.j3§Á
20t2 t46L

''lb],O%-'rForrás: TelR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékí

Forrás: Tel R, Nemre-iMinkiügyi
Hivatal

3,3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális

§.rÉly@rrek aíE6 |í6|

2010 2011 2012 201] 2014

tr 15- 6{ Brts* á §.!ÉlYb.! rÉirEr ü lő* rziin.

.;'ogorulta k a ránya |!{|

201§ 2016 2tt1?

----"..--..---___--._.,,,,.,,,, j

2017 i2[1l z016

]i 5t1,096
1

]j 40,1,%

j ln,ox
I

20,1l96

1ü,096

0,09É

a

ev

nyilváhtartott
állásk€resők,száma

álláskeresési
járadékra

jogosultak

íő tő %

2008 39 15 3&5.%

2009 69 34 :49,, %

20Io 66 19 28.,89/ó

20L1 63 23 36;5%

2012 68 8 1,§8%

ev

rendszéf€§ szociáli§
segél|ben részesülők

:tatls segélyben és foglalkozl
Fogla l koztatá§t helyettesítőa

támogatáa (áííáskeresési
támo3atás)

ttesítő részesíta++oL
Azoknak a száma,

akik 30 nap
munkaviszonyt

nem tudtak
igazolni és az FHT

jogosrrltságtól

elesett

.Azoknak a száma, akiktől helyi
önkormányzati rendelet alaplin

megvonták a támogatást
ío í.5-64 évesek /o-

ában tő munkanélküliek %-
ában

2008 12 o,82474227 0 0 0 0
2009 1 0,07507508 II 15,94202899 0 02070 1 o,067159L7 20 30,3030303 0

9
0

2017 1 0,06738544 30 47,6t904762 0
2072 0 0 45 66,I7647059 0 o

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.4 Lakhatás, !akáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az
egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási
körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

o/ bérlakás-állomány
Településünkön bérlakós nincs, ezért nem relevóns.

b/ szociális lakhatás

Szociólis lakhatás biztosítósa nem indokolt, mert minden lakó sajót tulajdonú ingatlanban lakik.
c/ egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

nem relevóns
e/ lakhatást segítő támogatások

Lakúsfenntartósi támogatósban részesülők szóma növekedő tendenciót mutat a lakossóg jövedelmének
csökkenése miatt. (201"0: 0 csalód, 2071: 17 csalód, 2072: 27 csalód). A lakősfenntartási tómogatást
igénylők szóma a településen étők munkanélküliségi adataival pórhuzamosan nő.

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

ev
lakásfenntartási
támogatá§ban

részesítettek,száma

adósságcsökkentési
támogatásban

részesülők száma

2008 0 0

2009 0 0
2o7o o 0

2o7t L7 0

i, ,-,

I

I

ia2
1o

]l

I

:2

I

I

]

i

I

i- --
i_

|.

Forrás; TelR, KsH Tstar
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// eladósodottság
A rendelkezésre Ólló adatok szerint a csalódok a hiteltörlesztéseket nehezen, de teljesítik. Négy ingattanra
van jelenleg végrehajtós, bankhitel törlesztés elmaradúsa, illetve szolgóltotósi díj nem fizetése miatt.
g/ lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
72 csaldd a tóparti üdülőterületen lévő, minőségi kivitelezésű, hétvégi hózas üdülőt ótlandó lakós cétra

hasznólja. Az üdülőterület közösségi közlekedéssel jól megközelíthető. Az ivóvíz-, földgóz-, villomosenergia-,
telefon-, internet-, kóbeltelevízió ellótós kialakított, a csatornahólózat az egyetlen közmű, ami még nem
került kialakítósra az üdülőterületen.

3.5 Telepek, szegregátu mok helyzete

Településünkön nem találhatók telepek, illetve szegregdtumok, ezért a 3.5. rész vizsgóIata nem indokolt.

3.6 Egészségügyi és szociális szo!gáltatásokhoz való hozzáférés

a ) az egészségügyi a la pszo lgá ltatásokhoz, sza kel látáshoz va ló hozzáf érés
Az alapszolgóltatós: védőnő, hóziorvos, gyógyszertár, Mindhórom alapszolgőltatós o telepütés központjőtót
kb. 500 méterre talólható, a település minden pontjáról könnyen elérhetőek.

b/ prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A MŰvelődési hóz helyet biztosít az évente megszervezett kötelező tüdőszűrés bonyolítósóhoz, melyet a
Törökbúlinti Tüdőgyógyintézettel közösen szervez meg az Önkormányzat. Egészségnop keretében helyi
szűrővizsgőlatok (belgyógyószat, ortopédia, nőgyógyőszat, vércukor-, koleszterin-, vérnyomósmérés,
szemészet, hallósvizsgólat) szervezése évente egy alkolommal történik, melyet kb. 1_00-120 fő vesz igénybe.
A szűrőprogramokról a lakossóg szórólap útjón kap tójékoztotóst, melyet o közfoglatkoztatottak juttatnak el
mi nden é ri ntett lakóh oz.

c/ fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Településünkön nem biztosított, az ellőtás a 76-45 km közötti tóvolsógon lévő vórosi intézetekben érhető el.
GÖdÖllőn a Tormoy KŐroly Egészségügyi Központ, Kistarcsón a Flór Ferenc Kórhóz, illetve Budapesten több
rendelőintézet és kórhóz is a lakossőg rendelkezésére dll az ellótósok igénybevételére.

d/ közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az óvodai saját konyha működésénél az egészséges, helyi alaponyag felhasznólós a cél, melyet részben a
he lyi őste rme l ők bi ztos íta na k.

e/ sportprogramokhoz való hozzáférés
Két labdarúgó pályós sporttelep, sportköri és szabadidős hasznólata folyamatosan biztosított, A sporttelep a
VÓcszentlószlói Sportegyesület labdarúgó mérkőzéseinek, helyi iskolások akadólyversenyének ad otthont.
// személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Csalddseg ítő és gye rmekjóléti szolq ó l ot Aszódon Tórsuldsi formóban,
9/ hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások

nyújtásakor

A szolgőltatások nyújtósakor hótrónyos megkülönböztetés, az egyenlőbónósmód követelményének
megsértése nem fordult elő.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Az Önkormónyzat a csatorna beruhózós kapcsón o súlyos fogyatékos egyedül élők részére, bekötési

kedvezményt biztosít.
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3.5.1. számú táblázat - Orvosi ellátás

ev

Felnőttek és
gyermekek

reszere
tervezett
háziorvosi
szol8álatok

száma

csak felnőttek
részére szervezett

háziorvosi
§zolgáltáH§ok

száma

házi gyermekorvosok
által éllátott

szolgálatok száma

2008 1 0 U

2009 1 0 0
2010 1 0 o
20LI 1 o 0
2012 1 0 0

rendelkezők száma

ev
közgyógyelláüísi igazolvánnyál

rendelkezők száma

2008 81
2009 35
2010
2oLí
2012

7!
6L
62

Forrás: TelR, KsH Tstar

Forrás: TelR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási

3.6.3, számú táblázat -

Ápolási díjban részesítettek
száma

ev

ápolási
díjban

részesítettek
' azárna

2008 6

2o09 6

2010 5

?0tL 6

2012 5

Forrás: TelR,

KsH Tstar
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

o/ közösségi élet színterei, fórumai

A településen működő szervezeteknek (női- férfi nyugdíjas klub, modellezők, mazsorett csoport) helyet
biztosít a művelődési hóz, ahol a községi könyvtór is működik, A lakossóg túlnyomó többsége Római
katolikus vallású. Az Önkormónyzot 2017. előtt évente falunapot tartott. 2071"-ben a falunap helyett,

pótyózati pénzből kutturótis estet szervezett az Önkormőnyzat, melynek keretén belül színhdzi előadásnak

adott otthont a művelődési ház.

bi közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

A tetepütésen nem íordul elő etnikai konfliktus. A lakók zovartolonul élnek együtt a teIepülésen.

c/ helyi közösségiszolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

6

§,B

5,6

§,4

§.2

5

4,B

l +,d

|+piW"
i __ ,|.o_"
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Az Önkormónyzat évente több alkalommal szervez karitatív szervezetekkel együttműködve adomónyozóst.
A nagyobb önkormónyzoti beruhózósoknól jelentős (a lakossőg 10%-ót meghaladó) az önkéntes munka.
(Községhőza építés 217 íő, Általónos lskola építés 2a6 íő, Egészséghőz építés 45 íő)

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Nincs roma nemzetiségi önkormá nyzat Vácszentlászlón.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
A gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szülők munkanélkülisége. A szegény gyermekek 60%-a inaktív,
illetve alacsony munkaintenzitósú csalódokban él. A társadalmi juttatósok szegénység csökkentő hatósót
tekintve uniós összehasonlítósban igen jól óll Magyarorszóg, A pénzbeli juttatősoknak MagyarorszóEon
jelentős jövedelemkiegészítő hatósuk van. Az alacsony jövedelműek bevételeinek szómottevő része
szó r m azi k a pé nzbe l i j uttató so k re n d sze re i ből.

A Magyar Orszóggyűlés 1-991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V, 31.) sz. hatdrozatóval a ,,Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-
2032" Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A Nemzeti Stratégia minden gyermekre kiterjed, de a
hótrőnyos helyzetű gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akik érdekei a legjobban sérülnek.
A településen a teljes lakónépesség száma 2096 íő, ebből a 0-78 éves korosztóly 405 íő.
Az óvodában a fő óvónő, az iskolóban 1"1 fő tanító/tanór lótja el a gyermekek nevelését, oktatósót. Az
óltatőnos iskolósok éves kompetencia mérésén a vócszentlószlói óttalónos iskola nogyon jó eredményeket
szokott elérni, a többi településhez és sokszor az orszógos eredményekhez képest is, Az óvoda reggel 7
órótól, délutón 17 óróig tart nyitva hétköznaponként, eqész évben kivéve a nyóri 5 hetes szünidőt. A szünidő
időtartama alatt a gyermekek felügyetetét a tegtöbb esetben a nogyszülők lőtják el. Az óltalónos iskolóban
na pközi ellótós biztosított.

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

beazonosított problémá k fej lesztési lehetőségek

A 8 roma család közötti életszínvonalbeli eltérés Főá llású közmunká ban történő foglalkoztatása a

leeszesénvebbeknek.
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4.4.3. számú tábtázat - Óvodai nevelés adatai 3.

ev

3-6 éves
korú

gyermekek
száma

,óvodai
gyermekcsoportok

, száma

óvodai
íéróhelyek

szama

óvodai
feladat-
éllátá§i
helyek
száma

óvodába beírt
gyermekek

száma

óvodai
gyÓ8ypeda8ógiai
csoBortok száma

2008 64 3 65 1 65 0
2009 60 3 65 1 62 0
2010 67 3 65 68 o
20t7 67 3 65 1 55 0

2012 95 3 65 1 59 0

Forrás: TelR, KsH Tstar,Forrás: TelR,

adatgyűjtés

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

óvoolt ErnToTTsÁG db

Az óvoda telephelyeinek száma 1

Hány településről járnak be a gyermekek 0

Óvodai férőhelyek száma 65

Óvodai csoportok száma 3

07 h-tól 17 h-ig

A nvári óvoda-bezárás időtartama: () 5 hét

Személyi feltéteIek Fő
Hiányzó
létszám

Óvodapedagógusok száma 6 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 3 0

Kisegítő személyzet 2 o

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adat

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

,5!

200

1s0

1í0

50

ll

ÁlrEláno: i:kolEi lEnulók ]liiI

2!10/2011 20rvzú11 20lzl2ü1] zOr]/20il

& iltaláíor is*olri liíulól ltina

l014/2úl§ r01512l!16 2lt16110l?

ü [dltözirEl izáán.

Forrás: TelR, KSH Tstat
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

tanév

általános iskolai osztályok száma általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

általános
iskolai

féladat-
ellátási

helvek száma
!.-4

évfolyamon
5_8

évfolyamon osszesen I-4
évfolyamon

5_8

évfolyamon osszesen db

zo7ol2077 4 4 8 0 1 I 7
201,1/2oL2 4 4 8 0 7 1 12012/2073 4 4 8 0 x 1 1"

Forrás: TelR, KsH Tstar

ffi D§-lályEk 5.áma
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o/ veszélYeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetűgyermekek, Valamint fogYatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatásihelyzete 9-----o-

veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy mós személy Óttal tanúsított - mogatartós, mulosztós vagykÖrÜlménY kÖvetkeztében kialakult óllapot, omely q gyermek testi, értelmi, erzetÁi vogy erkölcsi fejlődésétgótoljo vagy okadólyozza.
A veszélYeztető kategóriókban vóltozatlanul vezető tényező oz anyogi veszélyeztetettség, omely magdba
foglalja a súlyos nélkütözést. A gyermekek elégtelen mennyiségű és minőségű tópldlósót, a zsúfolt, gyakran
fűtés és Óram nélkÜti lakókÖrÜlményeket, o gyermek íejtődéséhez, tanulósához szükséges tórgyi eszközök,jútékok hiónYÓt, a szabadidő eltöltésének egysíkúsógit éppúgy, mint dolgozó szegények, vogy az egyreinkóbb lecsúszó kÖzéPosztóly relatív szegénységét, a fonűs fogyasztósok etÁaradósót, a kielégítőgYermekkorhoz szÜkséges kiadósok visszaszorulósót jelenti a súlyos nétkütözés.

A jÖvedelmi szegénYség stresszt jelent a csalődok szómóra, ami gyakran a szülők pórkapcsotati
konfliktusóval, esetleg vólósóval jór, valomint az időszakosan megjelenő szütői elhanyagolóst, a gyermekkelszembeni rossz bánósmód ePizodikus kríziseit, majd tortósan destruktív mágküzdési stratégiókat
eredménYezhet, Az anYagi/szociólis veszétyeztető tényezők egyszerre okok és paliitpezmenyek tehát, éstartós csökkentésükhöz ma szinte minden forrós hiónyz,ik.
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósógi intézkedés. A kiatokutt
veszélYeztetettség megszÜntetése érdekében a gyermekek védelembe vétele a gyermekjóléti szotgáltatós
feladata, Ha a szÜlő vagY mós tÖrvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az atapeltótósok
Önkéntes igénYbevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan fettétetezhető, hogy
segítséggel a gYermek fejlődése a csalódi környezetben mégis biztosítható, o Gyómhivatal a gyermeket
védelembe veszi,

A veszélyeztetett kiskorúak szóma 2010-től csökkenő tendenciót mutot, védelembe vétel elvétve indokolt. Ahalmozottan hőtrÓnYos helYzetű gyermekek szóma nem magas és nem növekszik, Fogyatékkat élő gyermek

2BLalzlLL 2oalr.zoa2
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(2 íő) vak, illetve gyengénlótó képzését a csolód Budapesten
probtémőja esetén az Önkormónyzot segélyt biztosít,

4.1.1. számú táblázat - Védelembe v€tt és veszélyeztetett kiskorú
szama

ev

védelembe
vett x8:év
alattiak
száma

Megszűntetett
esetek száma a 18, év

alatti védelembe
vettek közül

ve§zélyeztetett
kiskorú gyer,mekek

§zama

2008 0 0 18

2009 0 0 23

20!o 0 0

20I7 0 0 L2

zoIz L 1 L2

Forrás: TelR, KsH Tstar

megoldjo. A csalőd esetleges onyagi
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b/ rendszeres gye rme kvéde l m i kedvezménybe n részesítettek szá m a

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megőllapítősával a gyermek - a csolód szociőlis helyzete

olapjón - jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, tankönyvtómogatósra illetve az évente

két olkalommol gyermekenként 5 800 Ft Erzsébet utalvónyra (2012. lugusztus 1-je előtt 5 800 Ft pénzbeli

tómogatósra), A 2012. évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsőgi jövedelemhatóra oz

egy főre jutó havi nettó jövedelem tekintetében a nyugdíjminimum 73O %-a (201-2. évben 37 050 Ft),

gyermekét egyedüt nevelő szülő vagy tartós beteg, fogyatékossőggal élő gyermeket nevelő szülŐ/csalőd,

itletve nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 140 %-a (2072. évben 39 900 Ft).

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

gyermek gyómjóut rendelt hozzótartozó jogosult, aki a gyermek tartósőra köteles és nyugellótősban vagy

bateseti nyugellótósban vagy nyugdíjszerű rendszeres pénzellótósban vagy időskorúak jórodékdban

részesül. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek szóma 2007-tól 40%-kal nőtt, a lakossóg
jövedetmihelyzetének romlása, illetve a megnövekedett munkanélküliség miatt.

részesítettek száma4.t,2,számú táblázat - Rendszeres

ev

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek
szama

Ebből
tartósan

beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma

Ebből tartósan
beteg fogyatékos
gyermekek száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma

2008 71 0 0 0 8

2009 88 o 0 o 6

20L0 97 0 0 0 L7

207I 90 0 0 0 23

20t2 111 0 0 0 15

Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatok
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c/ gyermek jogán járó helyijuttatásokban részesülők száma, aránya
Az Önkormányzat annak a gyermeknek állapíthat meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, akinek a
családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
Növekedő tendenciót mutat 5 év ótlagóban 14 fő, o lakossóg jövedelmi helyzetének romlőso miatt.

d/ kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő
gyermekek közül otthon sokon nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges tóplólékhoz. Ezért nagy
jelentőségű az önkormőnyzat óltal szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodós és óltalőnos iskolós gyermek térítésmentesen,
a rószoruló középiskolősok 50%-os kedvezményben részesülnek az étkezés igénybevétele esetén.
A nevelési, oktatósi intézmények vezetői, o szülők óltal benyújtott kérelmekben szereplő jövedelmek olopjón
óllapítottók meg az étkezési térítési díjakat, kedvezményeket, a szociólisan rőszoruló gyermekek részére,
amelyet a gyermekek napközbeni eIlótósát biztosító intézményi étkeztetés téiltési díjairól szóló 76/2010. (V,

25.) önkormónyzati rendelet szabólyoz.
Az ingyenes étkezésben részesültek szóma 5 év alatt megduplózódott, mivel a 1_00%-os tómogatdsi jogosulti
kategórióba kerültek ót az addig 50%-os mértékű kedvezményben részesítettek, o csalód létszámőnak
növekedése és jövedelemváltozás miatt. Nem nőtt azonban az 50%-os mértékű kedvezményben részesülők
szóma,

számú táblá óvodai4.1.3. zat - - iskolai részesülők száma

év

lngyene§
étkezésben
résztvevők

szama
óvoda

ln8yenes
étkézé§ben
résztvevők

száma iskola
1,8. évfolyam

50 százalékos
mértékű

kedvezményes
étkezé5re
jogosultak

száma l,.13.
évfolyam

lngyene§
tankönyv-
eílátásban
részesülők

száma

óvodáztatási
támogatásban

részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben

részesülők
száma

2008 14 L7 0 0 0 0

2009 L4 27 7 0 0 o
2010 L4 29 3 0 0 0
2oI7 15 27 7 0 L 0
2oI2 17 34 o 73 2 0
Forrás: TelR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatok

e)magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nincs a településen magyar óllampolgársúggal nem rendelkező gyermek.

4.2Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Nincs a településen szegrególt, telepszerű takókörnyezetben étő gyermek,

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése

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

A védőnő körzete csak Vácszentlószló, a védőnőre jutó ellótottak szóma 5 év ótlagóban 92 fő, jelenleg
csökkenő létszóm.
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4.3.1. számú táblázat - Védőnői
száma

ev
védőnői

álláshelyek
szama

Egy védőnőre
jutó gyermekek

száma

2008 1 94

2009 1 97

201-o 1 99

2017 1 o^

20L2 1 82

ViÉdön,6i Éllárhelyek |dbl

2í!B 1009 201ú 2011 2ílr !01] ,014 ,í1! t016 zil1? i z!íl !í0! 1010 2ü11 2012 t01] zíld 2íl5 t0lü 2[t7 i
iForrás: TelR, KsH Tstar, önkormányzati

adat8yűjtés

b/ gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáf érés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxiso k szá ma )

GYermekorvosi ellőtós GÖdÖllőn kerül biztosítósra, illetve mozgó szokorvosi szotgólat biztosított heti egyalkalommal a védőnői rendelőben.
c) o-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási

rehabilitációra) vonatkozó adatok
igényeire (pl. korai fejlesztésre,

Az Óvodóban és az Óltalános iskotdban etvégezhető fejlesztések hetyben történnek, Egyébként oz ellótós
m e gye i szi nte n b i ztos ított.

d/ gyermekjóléti alapellátás
Társulásiformóban biztosított (Aszód Gondozósi Központ),- helyi ügyintézővel, oki kedden és csütörtökön atelepülésen biztosított irodájóban elérhető.
e/ gyermekvédelem
TÓrsulási formóban biztosított (Aszód Gondozósi Központ),- helyi ügyintézővel, aki kedden és csütörtökön a

te l e p ü l é se n b i ztos ított i rod ój á b a n e l é rh ető.

// krízishe lyzetben igé nybe vehető szolgá ltatások
Az Önkormónyzat szociólis rendelete alapjón a polgórmester, illetve a szociólis- és Egészségügyi Bizottsóg

azonnali segítséget tud nYÚjtoni szükség esetén pénzbeni formőban, krízishelyzetben igénybe vehető
szolgóltotdsok nem működnek a telepütésen.

9/ egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokh ozvaló hozzáférés
Két labdarúgó PÓlYÓs sPorttelep, sportköri és szabadidős hasznólata folyamatosan biztosított, valamint aművelődési hóz ÓItal szervezett mozgóskultúrót növelő sportok, sportolósi lehetőség nyitott a gyermekek
felé is, Nyóron rendszeresen a művelődési hóz ad otthont a Take-won-do tóbornak, amelyen óttogosan 40gyermek vesz részt,

h/ gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünideí) ingyenes tankönyv
A gyermekétkeztetés az Óvoda konyhán keresztül biztosított. 2012-ig valomennyi gyermek részére ingyenes
tankÖnYvet biztosított az Önkormőnyzot, illetve iskola kezdési tómogatóst is nyújtott szükség esetén.i/ hátránYos megkÜlÖnböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
A szolgóltatósok nyújtósakor hótrónyos megkülönböztetés, oz egyenlőbónósmód követelményének
megsértése nem fordult elő.
j) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül

lngYenes és 50%,os étkezési kedvezmény biztosítósa az óvodós és iskolós gyermekek szómára.
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4.4 A kiemelt figyelmet igény!ő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal é|ő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

o/ a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
lntézményeink kiemelkedő figyelmet fordítanak a hótrónyos, a halmozottan hótrdnyos, a sajótos nevelési
igényű valamint a beilleszkedési, tanulósi, magatortósi nehézséggel küzdő gyermekek óvodai ellótósőra,
nevelésére. Az óvoda illetve óltalúnos iskola o jogszabóIyi előírósok betartósa mellett, a feladatellótóst
biztosítjo.

b/ a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,

iskola pszichológusok száma stb.)

Kistérségi szinten biztosított, szükség szerinti óraszómban.
c/ hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények

között és az egyes intézményeken belü|i szegregációs

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés, intézmények közötti és az intézményeken belüli
szegregációról nincs tudomásun k,

A településen nem relevúns, mivel nincs elkülönített oktatős és szegregóció.
d) azintézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó

eltérések
Egy óttatónos iskota lótjo el a fetadatot. Az orszógos mérési eredmények alapjún a megyei jogú vórosi
iskolókkal azonos kompetenciamérési eredményekkel, sokszor az orszógos ótlagot túlteljesítve.

e ) pozitív diszkrim ináció ( hátrá nykom pe nzá ló juttatások, szo lgá ltatások)

A hótrónyos helyzetű gyermekek kirónduláson, tanulmónyi versenyeken való részvétele is biztosított,
szükség esetén az Önkormányzat segítségével.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fej!esztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémá k fej lesztési le hetőségek

Átlagban csökken a gyermekek életszínvonala Az átlag alatti életszínvona lú gyermekek
figyelemmel kísérése óvodai, iskolai
gvermekvédelmi szakemberek által
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nemek közötti hótrányos megkülönböztetést néhóny jogszabóly tiltja ugyan, (ezek között is kiemelt
szerepet foglal el az Alaptörvény 66, § és 70. § és a Munka Törvénykönyv 5, §) de a nők és férfiak között a
tórsadqlmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltórósót és persze

felszómolósót nem írjo elő jogszobóly. A nők és férfiak közötti tórsadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal
a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető.
Esélyegyenlőségi problémók, amelyekkel a nők talólkozhatnak:

. oz egyenlőtlen csalódi feladatmegosztós
l a 45 év felettiek esetében a vóltozó képzettségi követelményeknek voló megfelelés,
e a pólyakezdőkszakmaitapasztalatónak hiónya,
o a munkahelyről a hosszabb idejű távolmaradós (qyermekvóllalős, szakmoi ismeretek frissítése),
o a jövedelmek, a munkahelyi előmenetel lehetőségének egyenlőtlensége,
o szolgóltatósi hiónyossógok(bölcsőde, óvoda)

o/ foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők foglalkoztotósi szintje Magyarorszógon jelentős mértékben elmarad az IJnió ótlagótól. Míq az LJnió
ótlaga o nők foglalkoztatósi arónyót tekintve átlaga 58,2 %, addig Magyarorszógon ugyonez az érték csak
50,6% volt. Az Unió 20 tagorszógóban 2070-re elérték azt a célkitűzést, hogy a nők foglolkoztatósi szintje
elérje a 60%-ot; Magyarorszóg jelentős mértékben elmaradt ettől a célkitűzéstől. Magyarorszőgon 2011-
ben a nők 15-64 éves népességen belüli orónya 51%-os, míg a foglalkoztatottokon belüli orónyuk mindössze
46%-ot tesz ki. Az aktív korú inoktívak körében a nők arónya 59%-os, vagyis jelentősen meghaladja a férfiak
reprezentóltsógót. Míg a 15-64 éves népesség körében a férfiak foglalkoztatósi rótója 60,4% volt, addig a
nőké csak 50,6%. Vócszentldszlón is magasabb a munkanélküli nők szózalékos orónya, mint a munkanélküli
férfiaké.

5.1.1, számú táblázat - es a nők körében

eV
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

férfiak nők férfia k nők férfia k nők

2008 738 720 72L 693 L7 27
2009 612 720 576 682 36 38
2010 756 733 725 696 31 37
2071 748 736 719 698 29 38
2012 732 729 703 683 29 46

Forrás; Telr és helyi adatsyűjtes
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

Csa l ód se g ítő szol g á l at fog l a l koztatóst se g ítő p rog ra m okat sze rve z.

c/ alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők szegénységi kockázata lényegesen magasabb az átlagnál,
körükben a tartós és passzív munkanélküliség is gyakori, sok esetben nem látnak reményt a munkára, ezért
egy idő után már nem is keresnek, amely egyre jobban megnehezíti az elhelyezkedési lehetőségeiket.
A roma nők hátrányainak nagy része legfőképp az alacsony iskolai végzettségre vezethető vissza, így a
stratégia egyik fő prioritása a roma nők iskolai és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése.
Vácszentlászlón a közfoglalkoztatásba bevonás az egyik lehetőség,

5.1.4. számú táblázat iskolai nők

eV
munkanélküli

nők száma

8
általánosnál
alacsonyabb
vépzettsépíí

ö
á'lta lános

szakisko|a/szakm unkás-
képző Blmnazlum érettségi főiskola egyetem

2008 27 1 L4 2 11
Nincs
adat

1 1

2009 38 0 19 3 20
Nincs
adat

1 1

2070 37 2 2L 1 23
Nincs
adat

0 7

2oLL 5ó 4 19 5 13
Nincs
adat

4

Forrás: Telr és helyi adatgyű,ités

d/ hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők hótrőnyos helyzetével nemcsak foglalkoztatós, hanem a jövedelmi viszonyok terén is talólkozhatunk,

Magyarorszógon az alkalmazósban ólló férfiak és nők őtlogos fizetése között mintegy 20-25% különbség
toposztalható a férfiak javőra, A munkohelyi lehetőségek egyenlőtlen volto nemcsak a jövedelmek terén,
hanem a munkahelyi előmenetel kapcsón is jetentkezik. Bérkülönbség településünkön hútrónyos
me g kü l ön böztetés m i att n i ncs.

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

A gyermekjóléti alapellótások körébe tartozó napközbeni kisgyermek ellótásoknak nélkülözhetetlen
szerepük van o szülők munkóbo óllósőbon, de ugyanilyen fontos a hőtrónyos helyzetű gyermekek koroi
szoci a l izdci ój ó b a n betöltött sze re pü k.

A gyermekvóllalós, a kisgyermeknevelés nagymértékben befolyásolja o nők munkaerőpiaci esélyeit. A
munkovúllalóst hótróltatja a szolgóltatősi hiónyossógok elégtelen szóma. A kisgyermekesek munkaerő-piaci
esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek szdma.
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A telePÜlés nagYsógo nem indokolja bölcsőde építését. Az óvoda 65 férőhetyes (plusz-minusz 20%), amielégséges, mivel a beírotott gyermekek szóma nem hatadja meg a biztosított férőhetyek szómót. Ahivatalban folyamatos Ügyfétfogadós biztosítja az akadótymentes ügyintézést. A Potgórmesteri Hivatalesélyegyenlőségi tervében a csalód és a munkahelyi kötelezettségek összehangolósa érdekében előmozdítja
a GYED-ről, a GYES-ről visszatérő munkavóllalók beitleszkedését, a szabadsógok rioaardrólfigyelembe vesziaz óvodqi és oz iskolai szünetet.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás terütete

A védőnői hólózat feladata a csalódtervezés, anya- és gyermekgondozós, A leendő szülők szómóra a védőnőo gYermekgondozóssal kaPcsolatos ismeretek ótadósót mór vúrandós korban kezdi meg: tanfolyamok,
beszélgetések, csalódlótogatósok formójóban. A védőnő a szociólisan nehéz helyzetben élő vőrandós anya
és gyermekekre fokozott figyelmet fordít. segítséget nyújtanak a szociólis juttatósok megismerésében.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüti erőszak

A csalódon belÜli erőszak ,,kezelése", illetve megelőzése, vagy a rószorultak segítése mindig is fontos volt,Óm sokóiq a tórsadalombon ezt ,,csalódi belügyként" kezeftZ'k. Vóltozós ezzel kapcsotatban 2004. május 1.hazónk ElJ-csatlakozósa utdn tÖrtént, mivel az Európa Tanócs Parlamenti Közgyűlése 1582 (2002) szómúajónlúsóban kifejtette, hogy a csalódon belüti erőszak fizikai bóntalmazisként, nemi erőszakként,
fenYegetésekként és megfélemtítésként egyarőnt megnyitiónulhat. Felszólította a tagóllamokat, hogygondoskodjanak a csalódon belÜti erőszak óldozatainak ingyenes jogi tandcsodósról, az óldozatoknak
nYÚjtandó Pszichológiai és Pénzügyi segítségről, az óldozatok hotékony védelmérőt a sérelem elkövetéseutón és a jogi eljórós alott, az Óldozatokkal fogtatkozó nem- kormónyzati szervezetek tómogatdsóról ésmegfele l ő sza ke m be re k ké pzésé rőt.

A csalódon betÜti erőszak megelőzése 
.a. 

nemzeti stratégia íontos része, egyben a Kormány és aBelÜgYminisztérium szómos kütön intézkedést hozott ezen feládatok eredményes kezelése érdekében.A csolddon belÜli gYermek, vagy feteség bóntalmazós tegnagyobb része latens marad, a tegtöbbször ez a
Pont a sértett-bóntalmozott szégyenérzete miatt nem kerül nyitvónossógra, vagy nem vólik ismertté még okÖzeli hozzátartozÓk és szűkebb környezet szómóra sem. A jelzőrendszerben a gyermekjóléti szolgólat, avédőnői, hóziorvosi hólózat, az iskolai gyermekvédetmi fetetősi kör, a potgórőrsJg, egyéb civil szervezetek(egYhóz is) komolY szere7et kaphat, Fokozottan vesiélyeztetettek az idősek, a nők, a gyermekek, a
haj lékta la n ok, vogy m u nka né l kü lie k is.
Lótens probléma. lnformócióink szerint nem indult eljórós nőket érő erőszok, illetve csalódon belüli erőszak
rargyaDdn.

5,5 KrízishelYzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Megyei szinten biztosított, Budapesten.

5.6 A nők szerepe a helyi közétetben
A kéPviselŐ-testÜlet 30%-a nŐ, oz intézményvezetők 700%-a nő, a hivatati dolgozók 80%-a nő

5,7 A nőket helYi szinten fokozottan érintő társadalmi prob!émák és fetszámotásukra irányutó
kezdeményezések
A roma nők, a kisgYermeket nevelŐ, o sokgyermekes, vogy gyermeküket egyedüt nevelő anyók, valamint a45 év feletti nők kÜlÖnösen, többszörösen is hótrónyos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A csalódiszerePek tradicionólis értelmezése a nőket gyereknevelési és hóztartósi fetadatokra bíztatja, amelyet
azonban a modern társadalom nem, vagy csak kevéssé ismer el aktív munkavégzésként. Sok nő szómóra ez
elfogadhatÓ, a tórsadalmi tradíciónak megfelető. Magyarorszógon is egyre több nő és férfi gondotja úgy,
hogy a tradicionólis szerepfelosztósok megoszthatóak. A munkanélkütiség arónya körükben magasabb, ez
össztórsadalmi probléma, amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni.
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5,8 KÖvetkeztetések: Problémák beazonosítása, fejlesztés! lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyentOsége

beazonosított problemá k fej lesztési lehetősége k

Magas munkanélküliség Nők részére közmunka program szervezése,

6. Az idősek helyzete, esétyegyenlősége

6't Az időskorú néPesség főbb jellemző1 |pl. száma, aránya, jövedetmi helyzete, demográfiai trendekstb.)
A lakosság 20%-a, legstabilabb jövedetemmel rendelkező réteg, szómarónyuk minimútisan csökkent azelmúlt 5 évben, A nyugdíjban részesülők közül jóval több a nő, mint a férfi.Az időskori demogrófiai folyamat jellemzői:

o növekszik az idősek arányo országosan és fővdrosban is,. az ótlagéletkor vdrhatóan nő,
o nők élettartama lényegesen hosszabb.

6.1.1. számú táblázat - Nyugdíjban, nyugdíjszerű el|átásban
részesülők száma nemek szerint
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6.2 ldősek munkaerő-piaci helyzete

o/ idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsá8a
A nYugdíj mellett munkót végző idős népesség arónya Magyarorszógon (3%), Budapesten e mutató azországos értéknek tÖbb mint duplója (7%), de elmarad az ElJ-15-ök ótlagától (8%). Az idősek fogtalkoztatósao fővórosbon a pénzügyi és kereskedetmi területen jelentős.
A munkaerŐ-Piaci részvételtekintetében nem csak a 60 éven felüli korosztóly mondható probtematikusnok,hanem az idősÖdő (50-60 év körüli), még aktív korú korosztáfuoké is. A munkoadók a munkavóllalókot azéletkor előre haladtóval egyre kevésbé szívesen alkatmazzók. Á ;;:;;;;üliiÍ" iu*o"lmi helyzetükretekintettel szívesen létesítenének munkahelyet, végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet, Erre azesélY csekélY, kivéve, ha sPeciÓlis tudóssal, gyakorlattal rendelkeznek, amelyet a munkaadó nem tud móssze mé ly fog l o l koztatósóva l meg olda n i.

VÓcszentlószlón az 55 év feletti munkovóllatók aránya 2077-ben 13%-os a regisztrólt munkanélkütiekkörében. Főként mezőgazdasógi kisegítő tevékenységet végeznek.

b/ tevékenY időskor (Pl, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei aközíntézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
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A településen két önszerveződő nyugdíjas klub működik, külön a nők és külön a férfiak részére. A klubok
rendszeresen jórnak talólkozókra a környékbeli kIubokkal, amelyen előadósokkal, énekekkel szórakoztatjók
eqymóst. Többször szerveznek kirándulásokat, programokat, melyeken magas a részvételi aróny.

c/ hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A legtöbb vóllalkozósnől kevéssé, vagy egyóltalón nem oknózzók ki az idősebb munkaerő tudósótadóssal
kapcsolotos hosznossdgót. Az idősödő munkavóllalók munkavóllalóssal, munkavégzéssel kapcsolatos
esélyegyenlőtlenségét főként a romló egészségi óllapotból és a képzettségbeli hiónyossógokból eredő
problémdkra vezetik vissza a munkaadók, amely problémók költségessé teszik oz idősödő munkavóllalók
alkalmazósót. lJgyanakkor a munkaadók keveset tesznek az idősödő munkavóllalók képzettségi szintjének
és egészségügyi őllapotónak javítóso érdekében.

A hótrónyos megkülönböztetés, az eqyenlőbónósmód követelményének megsértése nem fordult elő.

A 6.2.3. szómú tóblózatban az 55 év feletti tartós munkonélküliek szómót adathióny miatt nem tudjuk

megadni.

6.2.3. számú táblázat - Hátránvos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
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Forrás: Helyi adatgyűjtés,
TelR

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához

való hozzáférés
a/ az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Az idős embereknek az életkor előrehaladdsából természetszerűleg fakadó egészségügyi problémói

különösen indokoljók, hogy számukro kiemelten biztosított legyen qz egészségügyi, ópoló-gondozó
e l l ótósokh oz va l ó h ozzófé ré s.

Körzeti orvosi ellótóson keresztül, illetve o helyben szervezett szűrővizsgólatokon biztosított. Hétvégenként
és rendelési időn túl ügyelet biztosított a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Tórsulós jóvoltőból. A Tórsulóst a
környékbelitelepülések hoztók létre és a települések háziorvosai vóllalnak ügyeleti műszakot.

b/ kulturális, közművelődési szo|gáltatásokhoz való hozzáférés

A művelődési Hóz rendezvényei nyitottak mindenki szómóra,

c/ idősek informatikai já rtassága

Egy részük jórtas a volt munkahelye miatt.

6.4 Azidőseket, az életkorra!iáró saiátos igények kielétítését célzó programok a településen
Közös kirónduldsok, színhóz lótogatósok, szórakoztató rendezvények helyben biztosítottok.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémá k fej lesztési le hetőségek

Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők megélhetése Csa ládsegítő szo lgá lat felrnérés javaslatot készít

szociális- és Egészségüeyi Bizottság felé
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő személy van Magyarországon, a népesség

5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 Yo,

látássérült 1,4,4 Yo, értelmi fogyatékos 9,9 Yo, hallássérült t0,5 Yo, egyéb 2L,6 Yo. A fogyatékos népességen

belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg

ne m hatá rozott fogyatékosságba n sze nvedők a rá nya.

^2o1,L. 
évi népszámlálás tartós betegségre, illetve fogyatékosságra vonatkozó kérdéseire nem volt kötelező

a válaszadás. A fogyatékosság az érintetteket - válaszaik alapján - elsősorban a mindennapi életben, a
közlekedésben, illetve a tanulásban és a munkavállalásban akadályozza.

7.1A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

o/ fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfogla lkoztatás)

A fogyatékkat étők csökkentett összegű óllami ellótósban részesülnek. Minden fogyatékkal élő részesül

ellótósban.
b/ hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A hótrónyos megkülönböztetés, az egyenlőbónósmód követelményének megsértése nem fordult elő.

c/ önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

A Gondozósi Központ csalódsegítő szolgálata figyelemmel kíséri. Szükség esetén biztosított a hózi

segítségnyújtós

7.2 Fogyatékkat élő személyek pénzbeli és természetbeni elIátása, kedvezményei

A tartósan egészségkórosodottak, valamint a fogyatékossőggal élők elsődleges jövedelmi forrósa a

rokkantsúgi nyugdíÍ (68%-uk részesül benne) vagy a rokkantsőgi jóradék fta%-uk részesül benne).

A tartós egészségügyi problémókkal, illetve íogyatékkal élő emberek munkaerő-pioci lehetőségei erősen

behatórolódtok.
Az önkormónyzat a csatorna bekötésnél 10.000 Ft-os kedvezményt biztosít o súlyos fogyatékos egyedül élők

szómóra.

7.3 A közszotgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakortásához

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az Európai IJnióhoz történő csatlakozós egyik feltétele, hogy az állampolgórok - köztük a fogyatékossóggol
élő emberek - szómőra megteremtődjön az esélyegyenlőség a tórsadalmi élet minden színterén; a fizikai és

kulturólis környezetben, a lakhatós és közlekedési eszközök hasznólata, a szociólis és egészségügyi elldtós,

az iskolóztatúsi és munkaalkalmok, o kulturólis és tórsadalmi élet, valamint a sport és a szórakozós

területén is. Kiemelt prioritásként o minőségi szolgőltatósok egyenlő hozzóférésének megteremtése

fogalmazható meg.
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget oz intézményes elldtósok szolgóltató jellegének erősítésével, az

intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és ótalakítósával, illetve a lakókörnyezeti és az integrÓlt

formóban történő ellótósszervezés erősítésével.
Az egyenlő esélyű hozzóférés egyik eszköze az akadólymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években

teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossógi csoporthoz tartozó ember - azaz o

mozgőssérült, a lútóssérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan

fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek íigyelembevételét kell a komplex akadőlymentesítés, azaz

az egyenlő esélyű hozzóférés megteremtése olatt érteni. Ez olyon eszközök, és megoldósok telepítését
jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szotgóttatóst a mozqóssérült embereken túl lótós- vagy

halldssérütt, valamint értetmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok,

könnyen érthető tújékoztató füzetek, stb.) A kulcs oz, hogy mo mór nem pusztón épÜletek

2 A rokkantsági nyugdíj megszűnt, helyette rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás van, összefoglaló néven megváltozott

munkaképességű személyek ellátásai.



akaddlymentesítéséről, hanem a közszolgóltatósok egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehót
magőban foglalja az épületek komplex akadólymentességét, de annőljóvaltöbb.

o/ települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzatoknak közszolgőltatóst ellótó egységeikben oz akadólymentesség szempontjoinak
legkésőbb 2073. december 37-éig érvényt kellene szerezni.

Az a kad ó ly m e ntesíté s d efi n íci ói :

o komplexen akadólymentes, azoz teljes körűen, az egész épületre kiterjedően a fizikoi és az infó-

kommunikóciós akadólymentesítés megoldott. A fogyatékossőggal élők bórmelyike egyenlő eséllyel

fér hozzó minden olyan szolgóltatóshoz, amelyet az intézmény nyújt, és amelyet a többség

hasznőlhat.
l Részben akadólymentes megjelölést akkor alkalmazunk, ho az épület nem komplexen

okadólymentes, azonban vannak akadólymentes részelemei.
o Egyóltalán nem akadólymentesített,

A községhóza, Qz orvosi rendelő, a gyógyszertór részben akadólymentesek. Teljesen akadúlymentes a
csotornq tisztító szociólis épülete. A csatorna és a szelektív pólyózatok honlapjai infokommunikóciós
a k a d ő l y m e n te s ítette k.

A posta, az óvoda, az iskola, a művelődési hőz egyóltalón nem akadólymentesítettek.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fízikai, információs

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épü|etek akadálymentesítettsége

Sojnos a legtöbb települési közszolgóltató intézmény nem rendelkezik elég forróssal ahhoz, hogy nem csak
az intézmény belső terét, hanem annak közvetlen külső környezetét is akadőlymentessé tegye, így jelentős

mértékben sérülhet a fogyatékos emberek esélyegyenlősége a szolgóltatásokhoz való hozzóférés terén is.

c/ munkahelyek akadá lymentesítettsége
Ma mór kötelezően, jogszabályban előírt feltétel az akadólymentesítettség, amelynek betartotősa az

építésügyi hatósőg feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és mós településfejlesztési
dokumentóciókban óltalónos elvőrósként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzóférés szempontrendszere,

Te lj e s e n cs a k a cs oto r n o ti sztítóte l e p a ka d ó l y m e nte s ített.
d/ közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

Az újonnan épülő közlekedési utok, jórdók kialakításónól erre figyelemmelvagyunk.
e/ fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

Nem megoldott a tetepütésen.

í) pozitív diszkrimináció ( hátrá nykom penzá ló juttatások, szolgá ltatások)

1_0%-os bekötési díjkedvezmény ilteti meg az egyedüt élő sútyos fogyatékos személyeket a csatorna bekötés

kapcsán.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési tehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

A középületek nem teljesen akadálymentesek Pályázati figyelés, pályázat benyújtása önerő nem
lévén
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

A civit szervezetek, egyhózi szervezetek és oz önkormányzati valamint q részönkormónyzati tulajdonban ÓlIÓ

szolgőltató szervezetek együttműködése zavartalan. Önszerveződő közösségek a férfi és női nyugdíjas

klubok, valamint a Vócszentlószlói Sportegyesület.
b/ önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása

A községi rendezvényeket kiemelt rendezvényként a Szentlószló nevű települések talólkozójót, oz

önkormónyzot, az egyhóz és a civil szervezetek közösen rendezik és bonyolítjók.

c/ önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

Az önkormónyzat érdekett két volt kistérségi,- a Gödöltői Többcélú Önkormónyzatok Kistérségi

Tórsulósában, illetve az Aszódi KistérségiTársulósban - és hórom jogi személyiségű társulósban, amelyekben
jó a partnerségi kapcsotat a többi toggal. Alapító tagja a Szentlószló nevű települések együttműködésében,
partnerségi kapcsolatot épített ki ezen településekkel.

d/ a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A településen nincs nemzetiségi önkormónyzat.
e/ civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A településen nincsenek civil szervezetek.

// for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

A for-profit szereplők nem vesznek részt oz esélyegyenlőségi feladatok ellőtősóban.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyi!vánossága

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 HEp munkaanyag elkészítése, illetve a következtetések levonósónak óttekintése közösen,

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását

szolgáló eszközök bemutatása
A tetepülés honlapjón az anyag előrehaladósóról folyamotoson tójékoztatdst odunk és észrevéteti

lehetősé g et biztos ítu n k,
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program lntézkedésiTerve (HEP lT)

1. A HEP lT részletei

A helyzetelemzés m egá lla p ításainak összegzése

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

következtetések

problémá k beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Romák
éslvagy
mélyszegény-
sésben élők

A 8 roma család közötti életszínvonalbeli
eltérés

Főállású közmunkában történő
foglalkoztatása a legszegényebbeknek.

Gyermekek
Átlagban csökken a gyermekek
életszínvonala

Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek
figyelemmel kísérése óvodai, iskolai
gyermekvédelmis által

ldősek
Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők
megélhetése

Családsegítő szolgálat felmérés javaslatot
készít Szociális- és Egészségügyi Bizottság
felé

Nők
Magas munkanélküliség

Nők részére közmunka program szervezése,
pályázat útján

Fogyatékkal
élők

A középületek nem teljesen
akadálymentesek

Pályázati figyelés, pályázat benyújtása
önerő nem lévén

Célcsoport
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint

intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek

- kiemelve a feIelőst
Romák
éslvagy
mélyszegény-
sésben élők

Főállású közmunkában történő
foglalkoztatás

Horváth László polgármester

Gyermekek
A gyermekek életszínvonalának
figyelemmel kísérése

Varga Anna, Laczik lstvánné gyermekvédelmi
felelősök

ldősek
Áttag alatti nyugdíjjal rendelkezők
felmérése

Szigeti Ede családsegítő

Nők
Közmunka pro8ram szervezése pályázat

útján
Dr. Král László jegyző

Fogyatékkal
élők

Középületek akadálymentesítése
Horváth László polgármester
Dr. Král László jegyző
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Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a korábbi évek gyakorlata szerint éljenek együtt a település
lqkóival.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne jelenjenek meg tetepülésünkön.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek részére a tetepülési ótlag életsz:ínvonalóhoz való felzórkózósót.
Folya matosan odafigyelün k az idősek közötti é letszinvon a l kü lbn bsé g csökke nésé re.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők eseté n a munkanétkütiség csOkkeiését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgóltatósokhoz, középületekhez, informőcióhoz voló
h ozzúfé rés m e g kön ny íté sé re.
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3. MegvaIósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program lntézkedési Tervében
szerep|Ő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP lT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósulja nak.

A megva lósítás folyam ata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEp Fórumot
hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP lT 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 lT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felü|vizsgálata,
a HEP lT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP lT-be, a módosított HEp lT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP lT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása



Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,

a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi

Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz az HEP lT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.

A HEp Fórum egy-egy beavatkozásiterület végrehajtására felelőst jelölhet kitagjai közül, illetve Újabb

munkacsoportokat hozhat létre.
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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 beszá molóinak alapjá n.

Nyilvánosság

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

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

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

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi módia áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításá ról intézked ni
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A HEP Fórum vezetője a polgármester, feladata és felelőssége:
- a HEP lT megvalósításának koordinálása (a HEP lT-ben érintett felek tevékenységének

összehangolása, instruá lása ),

- a HEP lT 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 esé|yegyenlőségre 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 lT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megva lósításá ban.

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivataJosan jelezzék azt a HEp lT kijelölt irányítóinak.
- Az Önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP lT-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 lT-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 lT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és - szükség esetén - felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP lT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szÜkséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP lT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma

l, Vácszentlászló KÖzség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitájamegtÖrtént, Az itt szÜletett észrevételeket a megvitatást követően a HEp lntézkedési Tervébebeépítettük.

ll, Ezt kÖvetően Vácszentlászló Község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi programot
(melynek része az lntézkedésiTerv) megvitatta és 47/201,3. (Vl, 18.) számú hatázatávalelfogadta.

Vácszentlás zló, 2073.június 20.

Vácszentlás zló, 2OI3.jú ni us 20.

Vácszentlás zló, 2O73.június 20.

Vácszentlás zlő, 2013.június 20.

Vácszentlás zló, 2O13.j ú n ius 20.

Vácszentlás zlő, 2OI3.június 20.

Vácszentlás zlő, 20t3,jú nius 20.

Vácszentlás zló, 2OI3,június 20.

Vácszentlás zló, 2Ot3.június 20.

Vácszentlás zló, 2O13.június 20.

n^ny,l,a*-"( U"^/U.,-*-
Maszlag(P Kiss Mariann

?*; l@,,*_I
Pető Vilmos-riá* -1
Atl-An"I

{"*J frh'..-
Laczik lstvánné

t%
Takács Lászlóné

U§ a1,-_
Varga Anna

l\,-§4fut-,
Maszla§ C§bor

?,h/,",#P*'

/\-,1
dr./Král László

jegvző

vácszentlászló község Helyi Esélyegyenlőségi programjának partnerei ismerik a Helyi
Esé lyegyen lőségi progra mot, és a n na k megva lósításá ba n tevékenyen részt k venni.
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