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Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Maglód Város Önkormányzata a 90/2014. (VIII.21.) számú
határozatával Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait (költségvetési koncepció, gazdasági program,
településfejlesztési stratégia, településrendezési terv, településszerkezeti terv, településfejlesztési
koncepció, településrendezési terv) valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja
partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.

Jelen

dokumentum

a

jogszabályi

előírásoknak

megfelelően

az

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elvégzését írja le.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Maglód Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket
- a köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
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A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (Xll.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (Vl.5.)
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: FIt)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
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A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(Ebktv.) 31. 5-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. 5(1) bekezdése
szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad
el, amelyet a 31. 5 (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell
vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján
szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és
az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) és felülvizsgálata
A település bemutatása
Maglód, egy dinamikusan fejlődő, közel 12400 fős (2016.) Budapest melletti település. Maglódot
1352 óta jegyzik lakott településként, amelynek neve a honfoglalás korában gyakori
személynévből Maglót, Moglout (jelentése termékeny) származik. Ez a termékenység határozza
meg mind a mai napig az egykori nagyközség - 2007. óta város - gazdasági, szellemi, kulturális
életét, ennek köszönhető a helyi hagyományok gazdagsága és sokszínűsége.
A város földrajzi elhelyezkedése, kiváló közlekedési kapcsolatai, kertvárosias jellege, kiépített
közműhálózata együttesen igen kedvező feltételeket biztosítanak a letelepedni szándékozó
magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt. A helyi önkormányzat kiszámítható
adópolitikával, átgondolt területfejlesztési koncepcióval támogatja az új beruházások létrehozását
Maglód saját és közvetlen környékének lehetőségeivel élhető, emberi közeget kínál lakosainak és a
vállalkozóknak, egyúttal a rendelkezésre álló infrastruktúrája a 21. század követelményeinek és
elvárásainak is megfelel.
A demográfiai adatokat tekintve 2007-től 2014-ig a város népessége évente folyamatosan kis
mértékben emelkedett, amely a hét év alatt 10,6%-os emelkedést tett ki, mely magyarországi
viszonylatban is figyelemre méltó. Az emelkedés az elmúlt három évben szinte töretlen, volt,
köszönhetően egyrészt az időszakban történt folyamatos beruházásoknak, a város nagy ütemű
gazdasági fejlődésének.
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A lakónépesség 2014. óta 12.050 főről 12.383 főre nőtt, a 14 év alattiak száma 123 fővel, a 65 év
felettieké pedig 91 fővel nőtt.

Célok
Három fő vállalást fogalmaztunk meg, amely során, új óvoda, bölcsőde, és új iskola építésére
tettünk ígéretet.
Az elmúlt időszakban pályázatok sorozatát készítettük el, hogy három fő vállalásunkat, az új
óvoda, bölcsőde és iskola építése megvalósulhasson.
2015-ben pályázati pénzből megépült városunk harmadik óvodája a klenovai városrészben. A
beruházás révén sikerült megszüntetnünk az óvodai férőhelyhiányt településünkön. 2016-ban két
pályázat előkészítésén is dolgoztunk, mindkettőn eredményesen. 249.000.- Ft pályázati
támogatásból megújult a nyaralói iskola épületegyüttese és a központi iskola régi szárnya,
amelynek teljes megfiatalítása a tetőhéjazat cserével fejeződik be.
Nagy sikerként könyveljük el, hogy bölcsőde építési pályázatunk is támogatást nyert, így 2017. év
végén kiírásra került a kivitelezés közbeszerzési eljárása, melynek lezárását követően 2018.év
elején megkezdődik az építkezés is a Szivárvány Óvoda melletti telken. A beruházás várható
befejezésére 2018. év végén kerül sor.
2017-ben plusz vállalásként elkészítettük negyedik pályázatunkat, melyből új egészségügyi
komplexumot szeretnénk megvalósítani a központban. Terveink szerint a pályázatból
megvalósuló új épület fogadná be felnőtt háziorvosainkat és fogorvosainkat, a Rákóczi utcai
épületben pedig bővítenénk a védőnői szárnyat és a gyermekorvosi részleget.
2017. év végén megkaptuk azt a kormányhatározatot, amelyben a magyar kormány 169 millió
forintot szavazott meg egy zöldmezős maglódi iskola építésének előkészítésére. A tíz tantermes
komplett iskolaépület becsült beruházási költsége meghaladja a két milliárd forintot. Az összeg
már-már súrolja a kormányzat modern városok program keretében előirányzott támogatásait,
melyekből a megyeszékhelyeket és régióközpontokat fejlesztenek. A maglódi iskola kivitelezése amely a harmadik, egyben legmerészebb vállalásunk - várhatóan 2019-ben fejeződik be.
A pályázatok mellett a városfejlesztés nélkülözhetetlen forrását képezik az önkormányzat saját
bevételei. Nagy öröm számunkra, hogy a helyi gazdasági potenciál évről évre erősödik. Iparűzési
bevételeink folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak, melyek tágabb mozgásteret biztosítanak
fejlesztési terveink megvalósításához. A főként kereskedelemre és szolgáltatásra épülő helyi
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gazdaság mellett örvendetes az ipari tevékenység térhódítása is. Számos cég üzletpolitikájának
része a társadalmi szerepvállalás is, mely a különböző szervezetek, intézmények támogatása
mellett a városszépítésben is tetten érhető.
Saját fejlesztési bevételeinket szinte teljes mértékben a helyi aszfaltos úthálózat bővítésére
fordítjuk. Az elmúlt három évben nyolc utca kapott új aszfalt borítást és több gyenge minőségű
burkolt útszakaszt felújítottunk. 2017-re a még burkolatlan utak arányát a teljes úthálózathoz
képest 20 %-ra szorítottuk le. Mindösszesen 12 km-nyi út aszfaltozásával vagyunk adósak,
melynek megépítéséhez nagy segítséget jelenthet a jövő év elején megnyíló pályázat. Kilenc utca
tervezéséről hoztunk döntést, amely lehetővé teszi a következő útépítési pályázaton való indulást.
Az oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi létesítmény hálózat fejlesztése, felújítása, ill.
fejlesztésének előkészítése után az önkormányzat figyelme egy sportcélú fejlesztés irányába
fordult. Településfejlesztési koncepciónkban már korábban megfogalmaztuk egy maglódi
sportcsarnok megépítésének szükségességét. A helyi sportegyesülettel együttműködve a társasági
adó támogatás lehetőségét kihasználva szeretnénk egy kézilabda pálya méretű több funkciós
csarnokot létesíteni a kereskedelmi park területén. Az építési költségek 70%-át vállalkozói
támogatás révén kívánjuk előteremteni.
A 2014. évben elfogadott HEP céljai alapvetően helyesek voltak, újrafogalmazásukra nincs
szükség. A lakónépességét megtartani képes, élhető város koncepciója a település minden lakójára
kiterjedően érvényes nemre, fajra, vallásra stb. való tekintet nélkül.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
1.1.1. Az Szt. fontosabb, településünket érintő változásai
I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosítások
- Az intézményi térítési díj szabályainak változása
- A támogatott lakhatás szabályainak módosítása
- Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
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- Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
- A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás
szabályainak módosítása
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
- Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése
- Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása
- Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
- Jogorvoslati rend pontosítása
- A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
- Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása
- Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása
II. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
módosításai
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet módosításai
- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai
- Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.)
Korm.
- A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet módosításai
III. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.
(XI.24.) SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet módosításai
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- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM
rendelet módosítása
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben
átalakult.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátások közül 2015. március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe került
az aktív korúak ellátása (2013. január 1-től az időskorúak járadéka, az alapösszegű, emelt összegű
kiemelt összegű ápolási díj, az alanyi és normatív jogú közgyógyellátás egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság is a hatáskörükbe került)
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit,
típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

1.1.2 Az egyes ellátásokat érintő változások:
I. Aktív korúak ellátása
2015. március 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásként, vagy egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásként folyósítható, mivel a rendszeres szociális segély elnevezésű
ellátás ettől az időponttól megszűnt.
II. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak azok a személyek, akik
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani
nem tudják.
Ha

vállalják

kötelezettséget

a

foglalkoztatást

(álláskeresőként

helyettesítő
való

támogatáshoz

nyilvántartásba

vétel,

kapcsolódó

együttműködési

együttműködés

az

állami

foglalkoztatási szervvel), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek alapján jogosultak voltak rendszeres szociális segélyre.
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Az újonnan bevezetett egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)
összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd
kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A
nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának
szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új
szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft,
mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.)
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés
szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális
élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek
együttműködni.
.
III. Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből.
Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők
részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett
benyújtani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
IV. Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből.
Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők
részére.
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Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.
V. Méltányossági közgyógyellátás
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerült a szociális törvényből.
Az

önkormányzatok

a

települési

támogatás

keretében

biztosíthatnak

támogatást

a

gyógyszerkiadások viseléséhez.
VI. Méltányossági ápolási díj
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
VII. Önkormányzati segély
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll,
hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes
mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat
jogosultsága,

hasonlóan

az

ilyen

helyzetekben

nyújtandó

támogatás

összegének

meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy
részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
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d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét
legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotnia.
A törvény erejénél fogva a helyi támogatási formák újraszabályozása vált szükségessé. Maglód
Város Önkormányzat Képviselő testülete 2015. február 16-ai ülésén fogadta el a települési
támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.16.) Kt.
rendeletét, amely 2015. március 1-től a hatályos rendelet.
A rendeletben az alábbi támogatási formák kerültek szabályozásra:
Pénzbeli települési támogatás formái:
Eseti (rendkívüli) települési támogatások:
- települési temetési támogatás
- települési létfenntartási támogatás
- települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában
- települési gyermeknevelési támogatás
- települési támogatás elemi csapás okozta kár esetén (2016. szeptember 22-től hatályos
támogatási forma)
Rendszeres települési támogatások:
- rendszeres települési létfenntartási támogatás
- rendszeres települési gyógyszertámogatás
- bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének települési támogatása
- települési tömegközlekedés szociális támogatás
- önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzati fenntartású vagy társulásban működtetett
intézmények a polgármesteri hivatal, továbbá iskolák foglalkoztatottjainak lakás bérleti díj
támogatása (2016. március 30-tól hatályos támogatási forma)
Természetbeni települési támogatás formái:
- települési lakásfenntartási támogatás
- települési lakhatási adósságkezelési támogatás
11

- köztemetés
- étkezés térítési díj támogatás (2017. június 1-től hatályos támogatási forma)
A rendelet részletesen szabályozza a támogatási formák jogosultsági feltételeit, valamint, hogy
mely támogatási forma elbírálása kinek a hatáskörébe tartozik.
1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
A program elkészítésénél figyelembe vettük azon alábbi helyi rendeleteket, amelyek a település,
szociálisan hátrányos helyzetű lakossága problémáinak enyhítésére szolgálnak.
A helyi rendeleteinek célja, hogy a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez segítséget nyújtson, s gondoskodjon a
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről a helyi sajátosságoknak
megfelelően.
Fontosnak tartjuk, hogy településünkön olyan támogatási rendszer működjön, amely az
állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére
szolgáljanak. Az önkormányzati rendeletek megalkotása során figyelembe vettük, hogy a
különböző élethelyzetekből adódóan egyre több követelménynek kell megfelelnie az ellátó
rendszernek. Ilyenek például a betegségből, fogyatékosságból, lakhatásból, rezsiköltségekből és
családi krízishelyzetekből adódó problémák. Fontosnak tartjuk, hogy a szociálisan rászoruló,
szegénységben vagy mélyszegénységben élő lakók mellett olyan emberek is részesülhessenek
szociális ellátásban, akik rendkívüli élethelyzetük miatt kerültek betegség, haláleset vagy hirtelen
jött anyagi helyzetükben történt változás miatt átmeneti rossz helyzetbe.
A rendeleteket folyamatosan, de legalább évente felülvizsgáljuk, a felmerülő igények
figyelembevételével, a bizottságok és a képviselő-testület javaslatai alapján szükség szerint
módosítjuk.

2. Stratégiai környezet bemutatása
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi
hét éves periódushoz képest melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt a most
induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes
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tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba
fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az
összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a
foglalkoztatottság elősegítése. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd
munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra
és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes
pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére
fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.

13

A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása

2014-2020 időszak Operatív programok:
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
Terület és Településfejlesztési OP (TOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Koordinációs OP (KOP)
„Vidékfejlesztés, halászat” OP
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és

települési önkormányzati dokumentumokkal,

koncepciókkal, programokkal
Az önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok számára kötelező jelleggel írta/írja elő
a gazdasági program elkészítését és elfogadását. A gazdasági program az önkormányzat részére
helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési
lehetőséggel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok
biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program célja a lakosság életminőségének
javításához szükséges önkormányzati háttér biztosítása, melyet az önkormányzat a saját és a külső
eszközök felhasználásának optimalizálásával végez. Települési szinten ez egy olyan komplex
program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el a különböző
beavatkozási

területek

jövő

orientált

alakítását

az

önkormányzat

aktív

és

cselekvő

közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával.
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2015. (II.12.) önkormányzati
határozatával fogadta el a város 2015-2019-re vonatkozó Gazdasági Programját. A 2011-ben
elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia utódjaként a 12/2017. (II.16.) önkormányzati
határozatával pedig elfogadásra került az Integrált Területfejlesztési Stratégia.
Maglód Város Településfejlesztési Koncepcióját, - amely a természet, a társadalom és a
gazdaság komplex rendszerére kiterjedő program-, a 22/2016. (III.03.) önkormányzati
határozattal fogadta el a Képviselő-testület.
A városfejlesztési koncepció általános célja az egészséges szellemi és egzisztenciális környezet, a
lakó-, a munka-, és rekreációs környezet összehangolt működésének és területi rendszerének
megteremtésével az életminőség javítása, a gazdasági folyamatok hosszú távon is fenntartható
gerjesztése, a város múlt-, és jelenkori értékein nyugvó, jövőbeli arculatának érvényesítése, a
természeti és épített környezet értékeinek megőrzése.
Maglód Város településfejlesztése a fenntarthatóság és a partnerség elvén történik:
A "fenntarthatóság" a Településfejlesztési Koncepció keretei között a "fenntartható fejlődés"
lehetőségének biztosítását jelenti. A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a
gazdasági, a társadalmi, és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik
figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása
során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben.
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A fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági szempontjainak következetes
érvényesítése a tervezési folyamatokban és a megvalósításban több fő szempont figyelembe vételét
jelenti. A társadalmi viszonyok kiegyensúlyozottságára való törekvést kiemelve, annak
megteremtésére és fenntartására a Koncepcióban a következő feladatok kerültek megfogalmazásra:
- A demográfiai kihívások kezelése, intézményhálózat korszerűsítése, fejlesztése, fenntartása
- A közösségi összetartó erő, helyi identitástudat, szolidaritás megteremtése és ápolása
- Az egészséges (fizikailag és mentálisan) társadalom kialakulásának elősegítése
- A helyi kultúra, művészet és a sport városfejlesztés hatásának kiaknázása

Maglód Város Önkormányzatának 37/2015. (IV.23.) önkormányzati határozatával elfogadott,
2014-2019-re vonatkozó Középtávú Sportfejlesztési Koncepciója, valamint Maglód Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a sporttal
kapcsolatos részletes feladatokról és kötelezettségekről, valamint a költségvetésből a sportra
fordítandó összegről: A gyermek- és ifjúsági sport, a szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja
területén szolgálják az esélyegyenlőség megvalósítását.
A Képviselő-testület a 128/2016. (IX.22.) számú határozatával elfogadott, a MagHáz Centrum
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban MagHáz Kft.) kötött
Közművelődési Megállapodása, valamint a Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola és az Önkormányzat között létrejött 33/2017.(III.16.)
önkormányzati határozattal elfogadott Megállapodása számos esélyegyenlőségi rendelkezést is
tartalmaznak.
A MagHáz Kft-vel kötött megállapodásban rögzítik, hogy a MagHáz elsősorban Maglód város
lakossága részére helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési és könyvtári feladatok
ellátásáról, valamint a megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság
részvételének egyenlő lehetőségét. Egyéb ellátandó feladatként a MagHáz Kft. többek között
biztosítja az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget,
és életesélyt javító tanulási lehetőségeket, hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatását, a
gyermekek, fiatalok és a felnőtt lakosság művészeti értékeinek ápolását, a város hagyományainak
feltárását, megismerését és megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gyarapítását,
az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységnek segítését, a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének elősegítését, a szabadidő
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kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, a hátrányos helyzetű rétegek kulturális
hátrányainak mérséklését, a város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő
tevékenységének erősítését, a városi polgárok kulturális életminőségének javítását, a városi
tehetségek és kiemelkedő személyiségek értékteremtő tevékenységének támogatását, valamint az
állami és önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezését, lebonyolítását.

Az Általános Iskola a város legnagyobb oktatási intézményeként a település oktatási, kulturális és
sportéletének meghatározó része, nagy szerepe van a helyi közösségi élet formálásában. Az
Önkormányzat, mint az intézmény korábbi fenntartója a megváltozott jogi környezetben is
elkötelezett az iskolai infrastruktúra fejlesztése, oktatás feltételeinek biztosítása, a tanítási időn
kívüli programok megrendezése iránt, ezért az Önkormányzat és az Iskola között 2017. április 1jén hatályba lépett Megállapodás keretében célul tűzték ki, hogy hatékony, gazdaságos - kötelező
és önként vállalt - feladatellátás keretében Maglód város lakossága részére biztosítható legyen egy
helyi, színvonalas oktatási, kulturális és szabadidős tevékenység. Az Önkormányzat és az Iskola
rendszeres találkozókat tartanak a működésükkel kapcsolatos elképzelések, tervek kölcsönös
megismerése érdekében. Egyeztetik a gazdasági évre és az iskolai tanévre vonatkozó fejlesztési
elképzeléseket, pályázati lehetőségeket, a beiratkozással, pedagógiai programmal, támogatási
rendszerrel, művészeti tevékenységgel, szabadidős és sport programokkal, városi programtervvel
kapcsolatos változásokat.
Maglód Város Önkormányzata különös figyelmet fordít a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására, a minőségi
neveléshez-oktatáshoz
előmozdítására,

való

hozzáférés

diszkriminációmentesség

javítására,
és

nevelési-oktatási

eredményességük

szegregációmentesség

érvényesülésére,

hátránycsökkentő és esélyteremtő tevékenységek tervszerű megvalósítására.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Maglód város, Vecsés város, Gyömrő város és Ecser község 2013-ban hozta létre a Vecsés és
Környéke Társulást. Jelenleg a társulás a fenntartója a Vecsés és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központnak.
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Maglód város, Gyömrővel, Üllővel és Ecser községgel együtt létrehozta a Gyömrő és Környéke
Társulást

is,

melynek

szerepe

az

idősek

nappali

ellátásában,

jelzőrendszeres

házi

segítségnyújtásban, szociális segítségnyújtásban, valamint a szociális étkeztetésben jelentős.
A Vecsés és Környéke Társuláson belül a szenvedélybetegségek közösségi ellátása maglódi
központtal - Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által - működik.
Az esélyegyenlőség végrehajtásában így a Társulásokra jelentős szerep hárul.
A szenvedélybetegek közösségi ellátását Maglódon a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
keretein belül 2005. májusa óta végezik. A településen a családgondozások során jellemző kísérőtünetként, illetve a családi működési zavarok egyik okaként jelentkezett a mértéktelen
alkoholfogyasztás, különösen a férfi lakosság körében. A fiatalabb korosztályban néhány esetben
vált bizonyíthatóvá a drogfogyasztás ténye, erről általában a rendőrség és az ügyészség jelzéséből
értesültnek a Szolgálat szakemberei. A gondozottak köre az alkoholbetegek, kábítószer-használók,
játékszenvedélyesek, társfüggőségben élők, munkaszenvedélyesek és családtagjaik, akiknek a
Szolgálat szakemberei egyéni, személyre szabott esetkezeléssel, vagy csoportos fejlesztő
foglalkozásokkal (önismereti, spirituális, hozzátartozói csoport) segítenek.
Maglód Város Önkormányzata 2015-ben létrehozta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot
(továbbiakban: KEF), az 59/2015. (V.20.) önkormányzati határozatával.
A KEF-ek célja, - a drogstratégia ajánlásának megfelelően – hogy helyi szinten összefogja a
drogprobléma megoldása érdekében tevékenykedő szervezeteket, szakembereket. A KEF helyi
szinten koordinálja és elősegíti a drogstratégia által megfogalmazott célok megvalósulását, és
egységes szemléletmód kialakítására törekszik. Magyarországon közel 90 KEF működik városi,
kerületi, kistérségi, megyei, illetve regionális hatáskörrel. A KEF-ek feladata, hogy összehangolják
a drogprobléma visszaszorításban szerepet játszó négy alappillér – a közösség és együttműködés,
a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint a kínálatcsökkentés – intézményeinek
munkáját. Ennek érdekében a KEF-ek a lokális helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva helyi
stratégiát dolgoznak ki a kábítószer-probléma visszaszorítására. Egységes szakmai és módszertani
szemléletmód megvalósítására törekednek, továbbá arra, hogy összehangolják és ésszerűsítsék a
helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző, valamint kezelő tevékenységeket.
A Maglódi KEF – a többi települési KEF-hez hasonlóan – egy civil szerveződés önálló jogi
személyiség nélkül, melynek tagjai az önkormányzat, az egyházak, a helyi civil szervezetek, az
egészségügyi-, szociális-, civil-, és oktatási intézmények (iskola, óvodák) dolgozói, a Védőnői
18

Szolgálat, a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, a Rendőrség és
Polgárőrség szakemberei, valamint a Kormányhivatal járási kirendeltségének képviselői közül
kerülnek ki.
A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ családkonzultációnak
nevezett, ingyenes szolgáltatásuk keretén belül várja a hozzájuk fordulókat. A családkonzultáció
célja és feladata a családon belül előforduló együttélési, kapcsolati problémák megoldásában való
segítségnyújtás, a családterápia rendszerszemléletű módszerével.
A szolgáltatást
•

megromlott párkapcsolat,

•

válsághelyzetek a családban (válás, munkanélküliség, súlyos betegség, hozzátartozó
elvesztése stb.)

•

gyermeknevelési problémák születéstől a felnőtté válásig,

•

gyermekvállalás

•

kamasz a családban

•

generációk együttélési nehézségei

•

gyermekét egyedül nevelő szülő, kapcsolattartási problémák

•

új család alapítása válás után (mozaik család)

esetekben tudják igénybe venni a Szolgálat szakembereihez fordulók.
A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ fentebb említett és egyéb
szolgáltatásai, valamint az önkormányzat, az egyházak, a helyi civil szervezetek, az egészségügyi-,
szociális-, civil-, és oktatási intézmények (iskola, óvodák), valamint a Védőnői Szolgálat együttes
intézkedései,

jelentős

mértékben

hozzájárulnak

a

Helyi

Esélyegyenlőségi

Programban

meghatározott célok folyamatos megvalósulásában, a HEP-ben meghatározott összes hátrányos
helyzetű csoport tekintetében, akár a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentésében, akár a nők
esélyegyenlőségének növelésében.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete sorolja fel az elemzést segítő adatsorokat.
Ezek eredetileg a 2008-2011. közötti adatokat tartalmazták, 2013-ben a KSH adatbázisai alapján
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valamint, a KEK KH adatai alapján 2014-ig egészítettük ki azokat. A jelenlegi előkészítés során
2016-ig vezettük tovább az adatsorokat, egyes típusoknál 2017-ra is van rálátásunk.
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR rendszer adatbázisából, valamint a
helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Emellett felhasználtuk a helyi szakemberek
tapasztalatait, a különböző helyi ágazati beszámolók megállapításait is. A helyzetelemzés alapját
adó statisztikai adatok legnagyobb részét a KEK KH, a Helyi Vizuál Regiszter (HREG), és az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisból
gyűjtöttük össze. Jelentős segítséget nyújtottak továbbá a releváns adatok összegyűjtéséhez az
önkormányzat, valamint az önkormányzat társszervei és intézményei nyilvántartásai és
statisztikái. Ezen kívül támaszkodtunk egyes ágazati beszámolók megállapításaira, a különböző
területeken dolgozó szakemberek tapasztalataira.
A kiegészítések a korábbi tendenciákat nem módosították: a város lakossága folyamatosan nő és
lassan, de öregszik.
1. sz. táblázat lakónépesség száma év végén

2013

12034

Változás
(előző évhez
képest %)
100,0

2014

12051

0,14

2015

12200

1,4

2016
12383
Forrás: helyi adatgyűjtés: KEK KH

2,9

Maglód

Fő

Az öregedési index adatait vizsgáló táblázat alapján kimutatható, hogy a 0-14 éves korú állandó
korú lakosok száma minden évben meghaladja a 65 év feletti lakosok számát, így az öregedési
index az alábbi táblázat alapján minden adott évben 100% alatt van. A vizsgált időszak azt
mutatja, hogy lassan, de folyamatosan öregszik a lakosság, növekszik a 65 év feletti lakosok száma,
ami azt is jelzi, hogy jó az egészségügy és a szociális ellátás, több állampolgár ér meg magasabb
kort, főleg a nők körében. A vizsgált időszakban 2001-hez képest 63%-os a növekedés.
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2. sz. táblázat: Öregedési index
0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)
1745
1877
1899
1895
1932
1941
1990
2033
2081
2156

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1067
1338
1410
1425
1464
1507
1595
1694
1707
1739

Öregedési index (%)
61,15
71,28
74,25
75,20
75,78
77,64
80,15
83,33
82,03
80,66

Öregedési index (%) - A 0-14 év közöttiek és a 65 év felettiek aránya
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0
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A nyilvántartott álláskeresők száma minden évben alatta van az országos átlagnak, valamint a
járási adatoknak. Ez nagyon kedvező a település szempontjából és az önkormányzatnak.
A regisztrált munkanélküliek száma folyamatosan csökken, 2014. óta folyamatosan csökkés
figyelhető meg. A férfiak tekintetében nagyobb a csökkenés, 2014-ről 2017-re a 43,7%-os, de
összességében is, 33,6%-kal csökkent a regisztrált munkanélküliek száma.
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Regisztrált munkanélküliek száma
1200
1000
800
nők
600

férfiak
összesen

400
200
0

2014

2015

2016

2017

nők

567

540

528

433

férfiak

560

485

388

315

1127

1025

916

748

összesen

Forrás: Teir Adatbázis

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban kiemelendő: csak önkéntes nyilatkozat alapján
lehet valakiről nyilvántartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. A nemzetiségek számának
meghatározására csak néhány önkéntes adat áll rendelkezésünkre.

A 2013-as évben településünkön 78 fő roma nemzetiségű ember élt, ők romának vallották
magukat a 2011-es népszámláláskor. A becsült adatok azonban ennél jóval magasabb számot
mutattak, kb. 263 főt.
A Maglódi Roma Önkormányzat adatközlése alapján, 2017-ben a településen a roma lakosság
száma ugyan csökkent a 2013-as adatokhoz viszonyítva, - hozzávetőlegesen már csak 230-240 fő
él a városban, így a lakónépességen belüli arány is alig éri el a 2%-ot - a gyermekszületések miatt,
azonban, a roma lakosság száma a városban viszonylag állandónak mondható. A romák számában
történő változás oka többnyire az, hogy néhány család elköltözött a városból.
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A roma lakosság körében továbbra is nagyon magas, 65 % a gyermekek aránya. A tapasztalatok
szerint a roma gyermekek identitás tudata gyenge, nagy része nem ismeri a roma kultúrát,
hagyományokat. A Maglódi Roma Önkormányzat a gyermekek identitástudatának erősítése
érdekében különböző tanfolyamok szervezésével próbál segíteni. (főző és kosárfonó tanfolyamok,
gitároktatás)
Az iskolai végzettség az egyik legfőbb társadalmi mobilitási csatorna. A Maglódon az 50 év alatti
romák 75%-ának van 8 általános iskolai végzettsége. Az idősebb korosztályról azonban, sajnos ez
nem mondható el. 2017-ben Maglódon a felnőtt romák 65-75%-ának volt bejelentett munkahelye.
Ez köszönhető a közmunkaprogramnak, a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
és Központ segítségének az internetböngészéssel, önéletrajzírással kapcsolatban, valamint az ott
megszervezésre kerülő munkaadó cégek által tartott tájékoztató és nyílt napoknak, továbbá a
környékünkön működő kisebb-nagyobb cégeknek. A Maglódi Roma Önkormányzat meglátása és
tapasztalata szerint a cégek nem alkalmaznak diszkriminációt, ugyanúgy betanítják a hozzájuk
jelentkező, de szakmai végzettséggel nem rendelkező, dolgozni akaró roma nemzetiségűeket is.
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák
A szegénység oka és
következménye az évek óta
tartó munkanélküliség
Munkanélküliség minta a
családban, szocializációs
hatások, belső motiváció
hiánya
Munkanélküli nehezen talál
munkát, otthoni internet
hiánya, információhoz jutás
nem lehetséges

A felkínált munka nem felel
meg az álláskeresőnek, irreális
elvárásokat támaszt

fejlesztési lehetőségek
Foglalkoztatási Osztállyal való
kapcsolattartás, állásajánlatok
bekérése, vállalkozókhoz
irányítás, közfoglalkoztatásba
bevonás, átképzés
Az általános iskola 8. osztályát
elvégzettek számára képzési
lehetőségek megteremtése,
fejlesztő felzárkóztató
programok, nyári diákmunka
lehetővé tétele
A Vecsés és Környéke Családés Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ bevonása az
internetböngészésbe,
önéletrajz írás segítse, teleház,
internet elérhetőségének jobb
kiaknázása
Álláskereső kurzusok,
személyiségfejlesztő
tanfolyamok önismereti
tréningek szervezése

megvalósulás
Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul
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Munkanélküliség,
kilátástalanság okozta
mentális problémák
megjelenése
Romákkal szemben
diszkrimináció alkalmazása
álláskeresésben

Álláskeresőknek tanácsadás,
civil szervezetekben
feladatvégzés

Folyamatosan megvalósul

Kapcsolatfelvétel a
munkáltatóval, roma
munkavállaló ajánlása, roma
önkormányzat részéről

Folyamatosan megvalósul

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Ingerszegény környezet
hatásainak a csökkentése
A családok romló anyagi
nehézségei és az ezek
következtében kialakuló
problémák miatt növekszik az
elhanyagolt nevelés és
bántalmazás, a
veszélyeztetettség
SNI gyerekek alacsony
óraszámban kapnak fejlesztést

Iskolai szünetekben nem
biztosított a
gyermekfelügyelet

fejlesztési lehetőségek
Felzárkóztató, fejlesztő
csoportok szervezése
szakemberekkel
Családi programok szervezése,
játszóházak kialakítása,
falunapok, szabadidős és
sportprogramok, iskolai
önismereti órák szervezése

megvalósulás
Folyamatosan megvalósul

- Az SNI gyerekek fejlesztése
korszerű módszerekkel,
fejlesztő és
gyógypedagógusokkal.
- A fejlesztőpedagógusok –
gyógypedagógusok,
folyamatos képzése a
gyermekek minél hatékonyabb
fejlesztése miatt, esetleg más
(pszichológus) szakemberek
bevonása.
Civil szervezetek,
önkormányzatok szervezte
nyári táborok szünidei
programok szervezése

Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A nemek esélyegyenlőségéről
kevés a rendelkezésre álló adat
A nők munkába állását
nehezíti az, hogy a településen
még nem működik bölcsődés
korú gyerekek ellátása
GYES lejárata után nehéz az
anyák elhelyezkedése

Gyermekét egyedül nevelő
családok esetében magas a
szegénység kockázata

fejlesztési lehetőségek
Adatgyűjtés a polgármesteri
hivatal munkatársainak
bevonásával
Részmunkaidős foglalkoztatás
lehetőségeinek a felkutatása,
képzések indítása, tanfolyamok
szervezése
Részmunkaidős foglalkoztatás
lehetőségeinek a felkutatása,
Az anyák képzésen való
részvételének segítése,
tanfolyamok szervezése
Az egyedül nevelő anyák
részére a szociális ellátások és
támogatásokhoz való
hozzáférésének segítése

megvalósulás
Személyi feltételek hiánya
miatt nem teljesült, ezért
kikerül a HEP-ből
Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul

6.Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az idősgondozás szélesebb
körben való kiterjesztése

Az 55 év felettiek segítségre
szorulnak az álláskeresésben

Időskori demencia kezelése
nem megoldott

fejlesztési lehetőségek
A már működő intézményi
kapacitás bővítése.
Önkormányzat segítségének
felhasználása, feltérképezés és
célzott segítségnyújtás.
Gyömrő és Környéke Szociális
Szolgáltató Központ mentális
tanácsadása.
Foglalkoztatási Osztállyal való
kapcsolat további erősítése, a
képzéseken való részvétel
lehetőségének biztosítása az
55 év felettieknek.
A Pszichiátriai Gondozóval
történő együttműködés a
demens időskorúak ellátása
érdekében

megvalósulás
Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul

Folyamatosan megvalósul
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A felügyeletre szoruló idősek
elhelyezése hosszú időbe telik

A nyugdíjas otthonokkal való
szorosabb kapcsolat
kialakítása, a segítség nélkül
élő nyugdíjas elhelyezésének
gyorsabbá tétele

Nem teljesült, mert
megváltozott jogi keretek
miatt az önkormányzatnak
nincs befolyása az idősek
otthonokban történő
elhelyezésére, ezért kikerül
a HEP-ből

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A településen élő fogyatékos
személyek munkába állásának
nehézségei

fejlesztési lehetőségek
Adatgyűjtés, tájékozódás a
fogyatékos személyek
számáról, élethelyzetükről.
A tényfeltárásnak megfelelő
intézkedések megtétele.
Munkaadók felkutatása,
lehetőségek teremtése,
információátadás, képzések
szervezése

megvalósulás
Folyamatosan megvalósul

Komplex akadálymentesítés
hiánya középületekben

Komplex akadálymentesítésre
pályázati lehetőségek
felkutatása

Folyamatosan megvalósul

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és forprofit szereplők társadalmi felelősségvállalása

a) 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma
stb.)
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A városban a közösségi élet fő színtere a Maglódi Művelődés Háza (MagHáz) és a Szeberényi
Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény.
A MagHáz magában foglal egy színháztermet, könyvtárat, kiállítótermet és dísztermet is. Az
említett két intézmény akadálymentesített, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és
felnőttek is hozzáférhetnek az itt található szolgáltatásokhoz. A könyvtár együttműködik az
óvodával és az iskolával, olvasói művészeti találkozókat szervez, internet elérést biztosít, valamint
segíti az iskola pedagógiai programjának megvalósulását. Az intézményben különböző
tanfolyamok és művészeti csoportok működnek, emellett a helyi egyesületeknek és kluboknak is
helyet ad.
A településen található könyvtár fontos feladata a kultúraközvetítés és ismeretterjesztés, valamint
a közművelődéssel járó feladatok ellátása. Másik fontos feladata a város civil társadalmának
erősítése, a polgárok öntevékeny szerveződésének támogató segítése, a helyi kultúra és az itt élők
műveltségének fejlesztése.
A városi szintű egyéb kulturális szolgáltatások közé tartozik a rendezvényeket ismertető
kiadványok megjelentetése. A könyvtárunknak színes arculata egyesíti magában a fejlett technikát
és a hagyományt.
Az Országos Dokumentumellátó Rendszernek köszönhetően Maglódon nagymértékben megnőtt
a könyvtárközi kölcsönzések száma, jelezve hogy a könyvtárhasználat céljává mára a tudásszerzés
vált.
A könyvtár együttműködik a lakossági képzések területén ahol a hagyományos és az elektronikus
szolgáltatások egyaránt jelen vannak. Igény szerint bármikor tudnak indítani számítógépes
tanfolyamot: olyan hátrányos helyzetű, középkorú és idősebb lakosok számára szervezünk
foglalkozásokat, akikkel a haszonorientált iskolák és oktatók nem foglalkoznak, némelyiküknek
viszont munkahely-megtartást jelent a számítógép- használat elsajátítása.
Az e-ügyintézés iránt is egyre nagyobb az érdeklődés: a maglódon élők gyakran kérik a
könyvtáros-informatikus kollégák segítségét hivatalos ügyek-bajok intézésében.
A hagyományos könyvtári feladatok közül az általános iskolai korosztály olvasóvá nevelése
továbbra is prioritást élvez. A gyerekek esélykülönbségének és az olvasói utánpótlás
biztosításának érdekében hoztuk létre 2004-ben a Könyvmolyképzőként ismertté vált klubunkat.
A munkanélküli, a közmunkás vagy a minimál béren foglalkoztatott családfenntartó számára
szinte már csak a könyvtár nyújtja a mélyszegénységből való kiemelkedési-, illetve szórakozási
lehetőséget.
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Könyvtár rendezvényei többek között: A Magyar Kultúra Napja Ünnepi Könyvhét,
Könyvmolyképző, Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok, „Érett kor-nem kór”.
MagHázban dolgozók nagy helyismerettel rendelkeznek, munkájukat az elkötelezettség hitelesíti
és jellemzi, elfogadottságuk nagyban segíti a közösségszervező, kultúraközvetítő munkát.
A MagHáz erénye a gyönyörű, több mint háromszáz fő befogadására alkalmas, technikailag is jól
felszerelt színházterem.
Törekvésünk, a jól működő, partneri viszonyok kialakítására a Maglódi intézményekkel (iskola,
óvodák, családsegítő és védőnői szolgálat, TEFÜ, Maglód Projekt stb.) és, hogy egymás
tevékenységét erősítve a Maglódon élő családok, közösségek kulturális igényeit szolgálva minden
programunkkal, kulturális szervező, közösségfejlesztő munkánkkal az itt élő családok otthonát
jelentő városhoz való kötődést erősítsük.
Ha Maglód kulturális életéről beszélünk, mindenképpen elismeréssel kell szólnunk a civil
szervezetekről, akik tevékenységükkel alapvető közművelődési feladatokat is ellátnak.
Egy városnak igazi kitüntetés, ha a helyi társadalomban a helyi vezetés és a civil közösségek
között párbeszéd zajlik, a párbeszéd nyomán együttműködés indul el, a hely gyarapodik, a
lakosság magáénak érzi a helyet, tesz érte, kötődik hozzá, szereti.
A MagHáz a saját művelődésszervező és irányító tevékenysége mellett a helyiségek és technikai,
tárgyi feltételek biztosításával segíti elő a civilek tevékenységét, a civilek pedig programszervező,
ötletadó, együttműködő

félként, szervező munkával és a város iránti hagyományos

elkötelezettséggel járulnak hozzá a rendezvényekhez.
Rendezvényeink szervezésekor a változatos tartalom megtartására törekszünk, a helyi igényeknek
lehetőségeink szerint próbálunk megfelelni. (Újévi koncert, Magyar Kultúra Napja, Idősek
Világnapja, Márton nap, Gyermek

Táncház,

Színházi

Világnapot,

Húsvéti játszóház,

Virágvasárnapi komolyzenei koncert, Vermesy Művészeti Napok, Képzőművészeti események,
kiállítások, koncertek, színházi előadások)
Külső szervezetek rendezvényei: disznóvágás, Farsangi bál, Reneszánsz nap, Szüreti bál,
Nemzeti ünnepek és emléknapok, március 15-i, nemzeti összetartás napján, Szent István nap
augusztus 19-20., október 6-i, Október 23-án, Maglódi Városnapok Lövétével és Vámosladánnyal
összefogva.)
A helyi civil kezdeményezéseknek egyik legfontosabb célja, hogy a településen élők társadalmi
aktivitását fokozzák, a közösségi élet különböző formáinak megtapasztalásával, valamint erősítsék
a helyi közösségi érzést, az összefogást. Ehhez szükséges a kulturált magatartásformák kialakítása,
gyakorlása az érintettek bevonásával. Célja továbbá a civil szerveződéseknek, hogy a célokkal
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történő együttműködések fejlesztését erősítse a különböző szektorok (kormányzati, nonprofit, forprofit, informális közösségek), a különböző szakpolitikák és különböző szolgáltató partnerek
között.
Az idősödés pozitív felfogásának érvényre juttatásához az időskorúak tudását, bölcsességét és
készségeit is szükséges beépíteni a szolgáltató rendszerek működtetésébe, valamint el kell ismerni
hozzájárulásaikat a közjóhoz, például a háztartások, szomszédságok közötti segítő kapcsolatok
méltányolása révén.
Ez a fajta gondolkodás erősíti a civil kezdeményezések segítő hatásának kialakulását, az emberek
életminőségének javítását, a magányosodás elkerülését.
Az önkéntes tevékenység további fejlesztésével elő kell mozdítani a lakóközösségi alapú önkéntes
mozgalmakat, a fiatal és idősebb korú személyek együttműködését egymás segítésében. Az
önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat, a tudásuk és tapasztalatok átadását, az
értékek és az alkotó problémamegoldó készségek továbbörökítését.
A civil szerveződések legfőbb célja, segíteni az itt élő emberek mindennapi nyugodt életét. A
nyugdíjas klub tagjai is nagyon aktív kulturális életet élnek, vidámabbá, élménygazdagabbá téve
mindennapjaikat.
Maglódon a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak, a lakosság szívesen vesz részt
rendezvényeiken. Az önkormányzat is pénzbeli támogatást nyújt a pályázatot benyújtó civil
szervezeteknek.
Szinte minden szervezethez köthető olyan rendezvény, amely a lakók számára kíván szórakozási
lehetőséget biztosítani.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti
partnerség bemutatása
Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol az egyházi szervezetekkel, azok képviselőivel, bevonva őket
a társadalmi élet eseményeibe. Az általuk szervezett programok színesítik a település kulturális
életét.
Az egyház fontos szerepet tölt be Maglódon, a katolikus egyház és a református, evangélikus
egyház

tevékenysége

is

kiemelkedő.

Programjaikkal,

jótékonykodásukkal

példaértékű

tevékenységet végeznek, ami remélhetőleg a jövőben is biztosított lesz.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
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Az iskolába járó tanulók igényei szerint, mellyel hátrányos helyzetű családoknak tudunk
támogatást nyújtani.
Az egyházi szervezetek a családokra fordítanak nagy figyelmet, amibe a nők, a szegények, az
idősek, a gyerekek és a fogyatékosok is beletartoznak.
e) for - profit szervezetek részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában
Nagy

örömünkre

szolgál,

hogy

helyi

vállalkozók

és

cégtulajdonosok

támogatják

rendezvényeinket munkával, szolgáltatással, de akár anyagiakkal is. Ez azért fontos, mert a
rendezvények mindenki számára elérhetők, tehát a hátrányos helyzetűek számára is, így a for profit szervezetek is részt vállalnak az esélyegyenlőség biztosításában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények,
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének folyamatába:
A 8. pontban ismertetett eljárásrendet követjük a felülvizsgálat során.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása:
Az önkormányzat honlapján elérhetővé tesszük az elfogadott dokumentumot, mely alapján
megismerhető lesz az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata, így megvalósíthatóvá válik annak
ellenőrzése és véleményezése.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
felülvizsgálata
1.A HEP felülvizsgálata
A felülvizsgálat során a meglévő feladatok helyenként módosításra szorulnak. Ennek kettős oka
van:
- egyrészt a megvalósításra érdemes cél valamilyen okból nem teljesülhet (pl. adatgyűjtés a
polgármesteri hivatal munkatársainak bevonásával, illetve megváltozott jogi keretek miatt nincs az
önkormányzatnak befolyása az idősek elhelyezésére), ezért kikerült a HEP-ből,
- vagy a cél teljesült, de cél még eredményesebb fenntartása érdekében módosítási javaslatokat
tettünk, újabb határidő kitűzésével.
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Helyi esélyegyenlőségi program IT felülvizsgálata
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Az intézkedési területek részletes kifejtése
1.
Intézkedés címe:

Tartós munkanélküliség csökkentése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt A szegénység oka és következménye az évek óta tartó
munkanélküliség
esélyegyenlőségi
probléma megnevezése
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
Álláskeresők munka világába való visszavezetése
hosszú távú
időegységekre bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/terveze
tt)

Eredmény

Módosítás

Foglalkoztatási Osztállyal való kapcsolattartás, állásajánlatok bekérése,
vállalkozókhoz irányítás, közfoglalkoztatásba bevonás, átképzés
2019. augusztus
Munkanélküliek száma 10%-kal csökken, 10%-kal nő az átképzett
munkaerő
Nem lejárt határidő

Folyamatban
- Az Üllői Civil Központ és a Napraforgó Közhasznú Egyesület
megváltozott munkaképességűeket is tudnak foglalkoztatni.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, állásajánlatok keresésében, a
pályázatok beadásában, valamint ezekhez internet hozzáférési
lehetőséget biztosít.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségeikről,
tanfolyamaikról, továbbképzéseikről az álláskeresők részére, amely során
helybeni interjúztatás is folyik.
- Közfoglalkoztatási program keretén belül alkalmazzák a roma
munkavállalókat.
Nincs, folyamatosan megvalósul
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A mélyszegénységben élők és a romák
2.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

A hátrányos helyzet átörökítésének csökkentése

Munkanélküliség minta a családban, szocializációs hatások, belső
motiváció hiánya

Munkanélküliség csökkentése

Az általános iskola 8. osztályát elvégzettek számára képzési lehetőségek
Intézkedés tartalma megteremtése, fejlesztő felzárkóztató programok, nyári diákmunka
lehetővé tétele
Az intézkedés
megvalósításának
2018. szeptember
határideje
Az intézkedés
eredményességét
Alapképességeket fejlesztő programok száma gyakorisága 20%-kal
mérő
nő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
Nem lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Folyamatban
lévő/befejezett/te
rvezett)
- Az Üllői Civil Központ és a Napraforgó Közhasznú Egyesület
megváltozott munkaképességűeket is tudnak foglalkoztatni.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, állásajánlatok keresésében, a
pályázatok beadásában, valamint ezekhez internet hozzáférési lehetőséget
biztosít.
Eredmény
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségeikről,
tanfolyamaikról, továbbképzéseikről az álláskeresők részére, amely során
helybeni interjúztatás is folyik.
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul
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3.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

A mélyszegénységben élők és a romák
Internet használatának szorgalmazása

Munkanélküli nehezen talál munkát, otthoni internet hiánya,
információhoz jutás nem lehetséges

Internet szélesebb körben történő elérésének lehetővé tétele

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Intézkedés tartalma bevonása az internetböngészésbe, önéletrajz írás segítse, teleház, internet
elérhetőségének jobb kiaknázása
Az intézkedés
megvalósításának
2017. december
határideje
Az intézkedés
eredményességét
Internetezéssel rendelkezők száma 10%-kal nő
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/te
rvezett)
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, állásajánlatok keresésében, a
pályázatok beadásában, valamint ezekhez internet hozzáférési lehetőséget
biztosít.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
Eredmény
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségeikről,
tanfolyamaikról, továbbképzéseikről az álláskeresők részére, amely során
helybeni interjúztatás is folyik.
- A Szeberényi Lajos Könyvtár is biztosít internetezési lehetőséget a
MagHáz-ban
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul
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A mélyszegénységben élők és a romák
4.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Végzettséghez viszonyított munkalehetőség elfogadása

A felkínált munka nem felel meg az álláskeresőnek, irreális
elvárásokat támaszt

Személyes tanácsadás után képességeinek megfelelő munkát találjon

Intézkedés tartalma Álláskereső kurzusok, személyiségfejlesztő tanfolyamok önismereti
tréningek szervezése
Az intézkedés
megvalósításának
2015. szeptember
határideje
Az intézkedés
eredményességét
Személyes tanácsadások 20%-kal növekednek, prevenciós programok
mérő
száma 25%-kal nő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/te
rvezett)
- Az Üllői Civil Központ és a Napraforgó Közhasznú Egyesület
megváltozott munkaképességűeket is tudnak foglalkoztatni.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, állásajánlatok keresésében, a
pályázatok beadásában, valamint ezekhez internet hozzáférési lehetőséget
biztosít.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Eredmény
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségeikről,
tanfolyamaikról, továbbképzéseikről az álláskeresők részére, amely során
helybeni interjúztatás is folyik.
Az eredmény százalékosan nem mérhető, de a prevenciós programok,
valamint a személyes tanácsadások száma nőtt a vizsgált időszakban
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul
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A mélyszegénységben élők és a romák
5.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Mentális helyzet javítása

Munkanélküliség, kilátástalanság okozta mentális problémák
megjelenése

Tartós munkanélküliek pszichés állapotának javítása, hasznosság
érzetének kialakítása, kapcsolatrendszerük bővítése

Intézkedés tartalma Álláskeresőknek tanácsadás, civil szervezetekben feladatvégzés
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/te
rvezett)

2016. december
10%-kal nő a civil szervezetekben tevékenykedő álláskeresők száma,
15%-kal kevesebb a tartós munkanélküli
Lejárt határidő

Befejezett

Eredmény

- Az Üllői Civil Központ és a Napraforgó Közhasznú Egyesület
megváltozott munkaképességűeket is tudnak foglalkoztatni.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, és a pályázatok beadásában,
valamint ezekhez internet hozzáférési lehetőséget biztosít.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségekről az
álláskeresők részére, amely esetekben helybeni interjúztatás is folyik.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
biztosít tanácsadást, együttműködési megállapodás van pszichológussal
- Az eredmény százalékosan nem mérhető, de nőtt a fent nevezett
szolgáltatások igénybe vétele

Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul
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A mélyszegénységben élők és a romák
6.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Diszkrimináció megszüntetése

Romákkal szemben diszkrimináció alkalmazása álláskeresésben

Munkához való beállítódás bizonyítása a gyakorlatban, romákkal szemben
a diszkrimináció megszüntetése

Kapcsolatfelvétel a munkáltatóval, roma munkavállaló ajánlása, roma
Intézkedés tartalma önkormányzat részéről. Helyi vállalkozókkal kötött a Roma
Önkormányzat együttműködési megállapodást.
Az intézkedés
megvalósításának
2017.december
határideje
Az intézkedés
eredményességét
15%-kal nő a roma munkába lépők száma
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/te
rvezett)
Eredmény

Több helyi vállalkozás alkalmaz roma munkavállalót

Módosítás

Folyamatosan teljesül. A helyi vállalkozókkal együttműködési
megállapodás megkötése céljából a cél fenntartása szükséges,
határidő módosításával. Új határidő: 2019. szeptember
II. A gyermekek esélyegyenlősége

Az intézkedési területek részletes kifejtése
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1.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő
Az IT jelenlegi
állapota (folyamatban
lévő/befejezett/terve
zett)

Eredmény

Módosítás

A gyermekek felzárkóztatása, esélykülönbségük csökkentése

Az ingerszegény környezet hatásának csökkentése

A gyermekek egyenlő eséllyel indulhassanak,
hátrányok csökkentése, esélyek növelése iskolakezdésre

Felzárkóztató, fejlesztő csoportok szervezése, indítása szakemberek segítségével
2015. szeptember
Együttműködési megállapodás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központtal
Lejárt határidő

Befejezett
A maglódi óvodák, a szociális védőhálóban betöltött szerepüknek köszönhetően,
jelzőrendszeri tagként jeleznek a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központnak, ha látókörükbe fejlesztésre szoruló gyermek kerül.
Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a
látókörükbe kerülő gyermekek, családok esetében közvetítői segítséget
nyújtanak a fejlesztéshez való hozzájutásban, valamint szociális és egyéb
segítségnyújtást biztosítanak.
Az óvodák továbbá folyamatos fejlesztő foglalkozásokkal segítik a gyermekek
felzárkóztatását az iskolakezdésre.
Az óvoda-iskola átmenet tervszerűen, közös programok szervezésével, iskolai
intézménylátogatással, nyílt napok szervezésével történik.
Az Óvodákban mindenki egyenlő, ugyanazon módszereket alkalmazva minden
kisgyermeknél, a differenciálás elvét szem előtt tartva.
Teljesült, fenntartása szükséges, további cél fenntartása szükséges
határidő módosításával. Új határidő: 2019. szeptember
A Hétszívirág Művészti Óvoda javaslata: a BTM-es gyermekek számának
növekedése miatt, érdemes átgondolni az óvodákban fejlesztő óvodai
csoport létrehozását, megfelelő személyi feltételek biztosításával.
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Gyerekek
2.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok

A veszélyeztetettség megelőzése

A családok romló anyagi nehézségei és az ezek következtében kialakuló
problémák miatt növekszik az elhanyagolt nevelés és bántalmazás, a
veszélyeztetettség

A szegénység okozta családi konfliktusok megelőzése, elhanyagolt nevelés
megszüntetése

Családi programok szervezése, szabadidős és sport programok szervezése
kínálat bővítésével, játszóházak tárházának szélesítésével az érintettek
nagyobb arányú bevonásával.
Iskolai önismereti órák szervezése.
2015. szeptember
5%-al több szabadidős programok szerveződnek, 10%-al csökken az
elhanyagolt nevelésű családok száma.
Megállapodás a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
és Központtal

Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/ter
vezett)
A Hétszínvirág Művészeti Óvoda intézmény statisztikai adatai alapján a
veszélyeztetett családok száma 2 és 5 százalék között mozog.
A veszélyeztetettség oka általában a gondatlan nevelésből, vagy a szülők
problémás családi körülményeiből adódik (válás, különélés).
Az óvodák együttműködési megállapodás és a törvény által előírt
kötelezettségeiknek megfelelően, jelzőrendszeri tagként jeleznek a Vecsés és
Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnak, ha látókörükbe
Eredmény
elhanyagolt nevelésű gyermek kerül.
Ezen kívül, a maglódi óvodák csatlakoztak a maglódi KEF-hez
(Kábítószerügyi Egyeztetői Fórum)
A gondatlan nevelés megszüntetése, illetve megelőzése érdekében, a
pedagógusok a szülők figyelmét a szülői értekezletek alkalmával is
rendszeresen igyekeznek felhívni a gyermekekre leselkedő veszélyekre, mint
a kontroll nélküli televízió és számítógép-használat, és arra motiválni őket,
hogy minél többet játsszanak és beszélgessenek gyermekeikkel.
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Az óvodai Pedagógiai Program által nyújtott gazdag programkínálat (óvodai
évszakkoncert, farsang, gyermeknap, tehetségműhely, gyógytornai
foglalkozás stb.) lehetőséget nyújt a családok számára, hogy gyermekeik
tartalmasan töltsék el szabadidejüket. A rászoruló családok számára a
programok ingyenesen vehetők igénybe.
A szabadidős programok száma nőtt a MagHáz kínálatának és a családsegítő
szolgálatnak köszönhetően. A programokról folyamatos tájékoztatást kapnak
az óvodák, amit a szülők számára is hozzáférhetővé tesznek.
Az iskolában szociális életvitel, életpálya-építési kompetenciák tervszerű
fejlesztése folyik az osztályfőnöki órák keretében. A szabadidős
foglalkozásokat az iskola a pedagógiai programjának megfelelően biztosítja.
A veszélyeztetett tanulók száma állandó.
A szabadidős foglalkozások száma csökkent, miközben a tanulók kötelező
iskolai óraszáma emelkedett. Összességében az iskolában töltött idő
érdemben nem változott.
Módosítás

Nincs. Folyamatosan megvalósul, fenntartása szükséges.

Gyerekek
3.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok

Sajátos nevelési igényűek fejlesztése

Az SNI - s gyerekek fejlesztésének minősége nem megfelelő

Az SNI - s gyerekek minél eredményesebb hatékonyabb fejlesztése

A fejlesztőpedagógusok – gyógypedagógusok, folyamatos képzése a
gyermekek minél hatékonyabb fejlesztése miatt, esetleg más
(pszichológus) szakemberek bevonása.
2016.szeptember

Megállapodás a tankerület illetékesével és Általános Iskolával
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Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/te
rvezett)
Az iskolában a tankerület támogatásával jelentősen javultak az SNI
tanulók ellátási feltételei. 2017 szeptemberétől az iskolaúj státuszokon
egy gyógypedagógust és két fejlesztőpedagógust alkalmaz. Korábban csak
utazó gyógypedagógusok látták el a feladatot.
A hozzáadott pedagógiai érték változása nem volt mérhető, mivel a
rászoruló tanulók több mint 50%-a korábban a minimális ellátást sem
kapta meg. Az viszont tény, hogy a korábbi 50% körüli ellátás közel
100%-osra javult a 2017-18-as tanévtől.
A felzárkóztatást segítendő tankerület támogatásával 2 pszichológust is
alkalmaz az iskola. Ők aktívan részt vesznek a különböző helyi fórumokon
(PL.: KEF)
A Maglódi Napsugár Óvoda autista spektrum zavaros gyermekeket lát el,
főállású gyógypedagógus 1 fő folyamatosan jelen van, és 2016-2017-es
nevelési évben fenntartói engedéllyel megbízásos gyógypedagógus is
segítette a munkájukat. 8 fő autista kisgyermeket láttak el.
Az illetékes szakértői bizottság hatásköre azt lemérni, hogy nőtt-e a
hozzáadott pedagógiai érték. Az éves vagy két évenkénti felülvizsgálat
eredményei mindig megmutatkoznak a gyermek vizsgálata alkalmával.
Az eredményt a szakértői vélemények tartalmazzák.
Eredmény

Maglódon jól működik mind fenntartói, mind az óvodák közötti
megállapodás. A körzetükben lévő kisgyermekek ellátásra kerülnek.
A Hétszínvirág Óvodában már 2014 előtt is hatékonyan működött az SNI
gyermekek fejlesztése, ugyanazokkal a külső megbízással dolgozó
szakemberekkel dolgoznak, a tárgyi feltételeket éves költségvetésükből
folyamatosam bővítik. Két óvodapedagógusuk vett részt 120 órás sajátos
nevelési igényű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulók,
gyermekek pedagógiájával kapcsolatos képzésen. A gyermekek a részükre
meghatározott óraszámban kapnak fejlesztést.
Az érték számosított formában nehezen kimutatható, de az
eredményesebb fejlesztés a gyermekek portfóliójában egyértelműen
látható.
Tankerülettel nincs megállapodás, de a város óvodavezetői folyamatosan
konzultálunk. Megbeszélésre került az SNI gyermekek ellátása
érdekében, hogy melyik óvoda melyik területét vállalja fel ennek a
területnek.
A Lövéte utcai Óvoda Alapító okirata szerint, miután 2015.
szeptemberében kezdődött meg az óvoda működése, még nem kijelölt
intézmény az SNI - s gyermekek ellátására.
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Az alapító okirat módosítására vonatkozó kérelem beadásra került a
fenntartó felé. A módosítás elfogadása esetén az Óvodának szüksége lesz
gyógypedagógusra, szomatopedagógusra, óvodapszichológusra.
A cél folyamatos fenntartása mellett célként szükséges
meghatározni határidő módosításával: (Új határidő: 2019.
szeptember)

Módosítás

Hétszínvirág Óvoda:
- óvodapedagógusok beiskolázása fejlesztőpedagógus képesítés
megszerzésére,
- a leendő bölcsődei pszichológus 0,5 állás teljes munkaidőre való
emelése annak érdekében, hogy az óvodákban is tudjon segítséget
nyújtani a gyermekek, szülők és pedagógusok részére.
Iskola:
- a logopédiai ellátás fejlesztése
Napsugár Óvoda
- 3 óvoda megállapodása, hogy a város összes SNI-s gyermeke
ellátásra kerüljön, feladat felosztása a 3 intézmény között, erre már
történtek egyeztetések, Alapító Okirat módosítási javaslata.
Gyerekek

4.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Nyári gyermekmegőrzés

A gyermekfelügyelet nem biztosított iskolai szünetekben

A munkát vállaló szülők gyermekeinek iskolai szünetekben való
felügyelete.

Intézkedés tartalma Civil szervezetek, önkormányzat által szervezett nyári táborok biztosítása
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok

2016. szeptember
Megállapodás a Vermesy Péter Általános Iskola és Művészeti Iskolával,
civil szervezetekkel.
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Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/te
rvezett)
Az iskola és az önkormányzat közötti megállapodás szerint az
Önkormányzat az éves költségvetésében elkülönítetten biztosít
támogatást az iskolai napközis-, és egyéb táborok megszervezésére. Az
iskola vállalja a táborok megszervezését.
Az iskola által szervezett nyári táborokban összesen 4-500 gyermek vett
részt. Nyolc tábor helyben került megszervezésre, éppen azért, hogy a
napközbeni felügyelet mindenki számára elérhető legyen. A helyben
szervezett táborok mellett tematikus (művészeti, sport) és nyári tábor is
Eredmény
biztosított. A rászorulókat az Iskola az Önkormányzat segítségével
támogatásban tudja részesíteni.
Önkormányzat és az Iskola Oktatási Alapítványa között létrejött
megállapodás segíti a megvalósítást. A város más intézményei,
szervezetei is részt vesznek a nyári táborok szervezésében (egyházak,
sportegyesületek, MagHáz, Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ)
Az iskolai szünetekben történő gyermekfelügyelet iránti igények 100%-a
kielégítésre került.
Módosítás

Nincs. Folyamatosan megvalósul, fenntartása szükséges

III. Nők esélyegyenlősége
Az intézkedési területek részletes kifejtése
1.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Nők a munka világában

Kevés a rendelkezésre álló adat

A nők esélyegyenlőségéről több információ rendelkezésre állása

Intézkedés tartalma Adatgyűjtés a polgármesteri hivatal munkatársainak bevonásával
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Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/te
rvezett)

2015. február

Kész adatbázis

Lejárt határidő

Befejezett

Eredmény

Személyi feltételek hiánya miatt nem teljesült, ezért kikerül a HEPből

Módosítás

Nincs

Nők
2.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok

2,5 év alatti gyerekek ellátása

Nehéz a nők munkába állása a gyermekek ellátásának hiánya miatt

Gyermekfelügyelet megoldása- bölcsőde, családi napközi, stb. formában

Igényfelmérés, szükségletek kialakítása, tervezés, szervezés, összefogás a
környező településekkel
2017. szeptember

100%-ban ellátottak a 0-2,5 éves rászorult gyerekek
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Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/te
rvezett)
Támogatást nyert a bölcsődeépítési pályázatunk. A kivitelezés
közbeszerzési eljárásának lezárása után, 2018. elején megkezdődik az
építkezés a Lövéte utcai Óvoda melletti telken. A beruházás várható
Eredmény
befejezésére 2018. végén kerül sor. A nők, anyák munkaerőpiacra történő
visszatérésének esélyét nagyban növeli és segíti majd a megépülő maglódi
bölcsőde, azzal, hogy a gyermekfelügyeletet a szülők helyben fogják tudni
megoldani.
Módosítás

Nincs.

Nők
3.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Nők, anyák visszatérése a munkaerőpiacra

Gyes utáni munkába állás, elhelyezkedés, részmunkaidő, távmunka
hiánya

Képzési programok szervezése, átképzések lebonyolítása

Intézkedés tartalma Részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeinek a felkutatása, képzések
indítása, tanfolyamok szervezése
Az intézkedés
megvalósításának
2018. július
határideje
Az intézkedés
eredményességét
5%-kal nő a munkába álló nők száma
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
Nem lejárt határidő
határidő
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Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Folyamatban
lévő/befejezett/te
rvezett)
- Az Üllői Civil Központ és a Napraforgó Közhasznú Egyesület
megváltozott munkaképességűeket is tudnak foglalkoztatni.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, és a pályázatok beadásában,
valamint ezekhez internet hozzáférési lehetőséget biztosít.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Eredmény
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségekről az
álláskeresők részére, amely esetekben helybeni interjúztatás is folyik.
- A nők, anyák munkaerőpiacra történő visszatérésének esélyét növeli és
segíti a 2018. év végére megépülő maglódi bölcsőde.
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul
Nők

4.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Szociális ellátások bővítése

Gyermekét egyedül nevelő anya – magas a szegénység kockázata

Gyermeküket egyedül nevelő anyák hozzájussanak a szolgáltatásokhoz

Intézkedés tartalma Részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeinek a felkutatása, képzések
indítása, tanfolyamok szervezése
Az intézkedés
megvalósításának
2016. december
határideje
Az intézkedés
eredményességét
100%-ban hozzáférnek a rászorulók az őket megillető
mérő
szolgáltatásokhoz
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
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Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/te
rvezett)
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, állásajánlatok keresésében, a
pályázatok beadásában, valamint ezekhez internet hozzáférési lehetőséget
biztosít.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
Eredmény
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségeikről,
tanfolyamaikról, továbbképzéseikről az álláskeresők részére, amely során
helybeni interjúztatás is folyik.
- A Szeberényi Lajos Könyvtár is biztosít internetezési lehetőséget a
MagHáz-ban
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Az intézkedési területek részletes kifejtése
1.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban

Idősek részére a szolgáltatások kibővítése

Az idősgondozás szélesebb körben való kiterjesztése

Az idősek helyzetének jobb megismerése

A már működő intézményi kapacitás bővítése. Önkormányzat
Intézkedés tartalma segítségének felhasználása, feltérképezés és célzott segítségnyújtás.
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ mentális tanácsadása.
Az intézkedés
megvalósításának
2016. december
határideje
Az intézkedés
eredményességét
Megállapodás a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató
mérő
Központtal
dokumentumok
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Lejárt/nem lejárt
Lejárt határidő
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/te
rvezett)
A szükséges személyi feltételek biztosítása megtörtént, a gondozói
létszám 2014-től 2017-ig nőtt, 2 főről 8 főre emelkedett.
Időskorúak nappali ellátása keretében foglalkoztatások (kreatív
foglalkozások, napi étkezés biztosítása) biztosítottak. A Vecsés és
Eredmény
Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ segítséget
nyújt az időseknek, hogy bekerüljenek az ellátásba, valamint
lehetőség szerint segítik a gondozók munkáját a szociális munka egy
részének átvállalásával.
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul

Idősek
2.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő

Munka 55 felett is!

Az 55 év felettiek segítségre szorulnak az álláskeresésben.

A nyugdíj előtt álló munka világába való segítése.

Foglalkoztatási Osztállyal való kapcsolat további erősítése, a képzéseken való
részvétel lehetőségének biztosítása az 55 év felettieknek.
2017. december

A Munkaügyi Központtal való kapcsolat kiépítésének erősítése.

Lejárt határidő
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Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Befejezett
lévő/befejezett/ter
vezett)
- Az Üllői Civil Központ és a Napraforgó Közhasznú Egyesület megváltozott
munkaképességűeket is tudnak foglalkoztatni.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, állásajánlatok keresésében, a
pályázatok beadásában, valamint ezekhez internet hozzáférési lehetőséget
biztosít.
Eredmény
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségeikről,
tanfolyamaikról, továbbképzéseikről az álláskeresők részére, amely során
helybeni interjúztatás is folyik.
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul.

Idősek
3.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő

Idősek állapotjavítása

Időskori demencia kezelése nem megoldott.

Demens betegek állapotának felmérése és kezelése

A Monoron található pszichiátriai gondozóval történő együttműködés a
demens időskorúak ellátása érdekében.
2018. december
A szakemberek bevonásával kötött együttműködés alapján fenntartható.
(házigondozás szolgáltatás, gondozási lista alapján utánkövetés)
Nem lejárt határidő
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Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
Folyamatban
lévő/befejezett/ter
vezett)
A monori pszichiátriai gondozóval és különböző szakrendelőkkel
együttműködve folyik a demens betegek állapotának felmérése és
kezelése.
Háziorvosi után-követés történik gondozási lista alapján, gyógyszeres
Eredmény
kezelés, valamint a betegek hozzátartozói részére tanácsadás, esetleges
prevenciós javaslatok adása.
A házigondozás szolgáltatás keretében a gondozók folyamatosan
látogatják az időseket, és segítenek az ellátásukban
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul

Idősek
4.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/ter
vezett)

Idősek elhelyezése

A felügyeletre szoruló idősek elhelyezése hosszú időbe telik

Idősek felügyeletének és ápolásának biztosítása

A nyugdíjas otthonokkal való szorosabb kapcsolat kialakítása, a segítség
nélkül élő nyugdíjas elhelyezésének meggyorsítása
2017. december
A körzetben lévő idősek otthonával kötött megállapodás alapján
fenntartható
Lejárt határidő

Befejezett, mert nem megvalósítható önkormányzati szinten.

49

Eredmény

Nem teljesült, mert 2015. óta az önkormányzatnak nincs befolyása az
idősek lehelyezésére. Jelenleg az idős hozzátartozót a családtagok
önköltségen, idősek otthonába tudják elhelyezni. Az önkormányzat csak
tájékoztató információkat tud ezekkel kapcsolatban nyújtani.
A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az
ellátásokhoz való hozzájutásban, az intézményi elhelyezésben tud
segítséget nyújtani, ingyenes jogi és egyéb tanácsadással, valamint a
gondnokság alá helyezésben, természetes támasz felkutatásában

Módosítás

Nincs.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Az intézkedési területek részletes kifejtése
1.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/ter
vezett)
Eredmény

Fogyatékkal élők munkába állása

Nehéz helyben munkát találni a fogyatékkal élőknek

Fogyatékkal élők helyben történő munkába állásának segítése

Munkaadók felkutatása, lehetőségek teremtése, információátadás, képzések
szervezése
2018. december
Együttműködés megállapodások a vállalkozókkal, az egyéb
munkaadókkal, mozgáskorlátozottak egyesületével
Nem lejárt határidő

Folyamatban
- Az Üllői Civil Központ és a Napraforgó Közhasznú Egyesület megváltozott
munkaképességűeket is tudnak foglalkoztatni.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, állásajánlatok keresésében, a
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pályázatok beadásában, valamint ezekhez internet hozzáférési lehetőséget
biztosít.
- A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
lehetőséget biztosít arra, hogy különböző cégek, munkaadók nyílt napok
keretében tájékoztatást adjanak az aktuális munkalehetőségeikről,
tanfolyamaikról, továbbképzéseikről az álláskeresők részére, amely során
helybeni interjúztatás is folyik.
- Több helyi vállalkozás alkalmaz fogyatékkal élő személyeket
Módosítás

Nincs, folyamatosan megvalósul.

Fogyatékkal élők
2.
Intézkedés címe:
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Intézkedés tartalma
Az intézkedés
megvalósításának
határideje
Az intézkedés
eredményességét
mérő
dokumentumok
Lejárt/nem lejárt
határidő
Az IT jelenlegi
állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/ter
vezett)

Akadálymentesítés

Vannak épületek, amelyek csak részben akadálymentesítettek

Komplex akadálymentesített intézmények

Pályázatok figyelése, pályázatírás az egyes épületek akadálymentesítése
céljából
2019. május

2 db pályázat beadása

Nem lejárt határidő

Folyamatban

Eredmény

Pályázat útján új egészségügyi komplexum is épül, a Rákóczi utcai épületben
pedig bővítésre kerül a védőnői szárny és a gyermekorvosi részleg. Az új
részek, épületek akadálymentesítése megoldott lesz.

Módosítás

Nincs, több közintézmény vonatkozásában teljesült, folytatása
szükséges.
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Összegzés
1. Intézkedés
2. Tartós munkanélküliség
csökkentése
3. A hátrányos helyzet
átörökítésének csökkentése
4. Internet használatának
szorgalmazása
5. Végzettséghez viszonyított
munkalehetőség elfogadása
6. Mentális helyzet javítása

7. Diszkrimináció
megszüntetése

2017. december

Megjegyzés/Felülvizsgálat eredménye
Folyamatosan teljesül, fenntartása
szükséges
Folyamatosan teljesül, fenntartása
szükséges
Teljesült, fenntartása szükséges

2015. szeptember

Teljesült, fenntartása szükséges

2016. december

Teljesült, fenntartása szükséges

Határidő
2019. augusztus
2018. szeptember

2017. december

8. A gyermekek felzárkóztatása, 2015.
esélykülönbségük csökkentése szeptember
9. A veszélyeztetettség megelőzése 2015. szeptember
10 Sajátos nevelési igényű
2016.

gyerekek fejlesztése

szeptember

Folyamatosan teljesül, a cél
fenntartása szükséges határid ő
módosításával
Teljesült, fenntartása szükséges,
további cél fenntartása szükséges
határid ő módosításával
Teljesült, fenntartása szükséges

Teljesült, folyamatos fenntartása
indokolt, további cél fenntartása
szükséges határid ő módosításával

11 Nyári gyermekmegőrzés
12 Nők a munka világában

2016. szeptember
2015. február

13 2,5 év alatti gyerekek ellátása
14 Nők, anyák visszatérése a
munkaerőpiacra
15 Szociális ellátások bővítése,
szolgáltatásokhoz való
hozzáférés
16 Idősek részére a szolgáltatások
kibővítése
17 Munka 55 felett is!
18 Idősek állapotjavítása, demens
betegek állapotának felmérése és
kezelése
19 Idősek elhelyezése

2017. szeptember
2018. július

Teljesült, fenntartása szükséges
Személyi feltételek hiánya miatt nem
teljesült, ezért kikerül a HEP-ből
Folyamatosan teljesül
Folyamatosan teljesül

2016. december

Teljesült, fenntartása szükséges

2016. december

Teljesült, fenntartása szükséges

2017. december
2018. december

Teljesült, fenntartása szükséges
Folyamatosan teljesül, fenntartása
szükséges

2017. december

20 Fogyatékkal élők munkába
állása
21 Akadálymentesítés

2018. december

Nem teljesült, mert megváltozott jogi
keretek miatt az önkormányzatnak
nincs befolyása az idősek otthonokban
történő elhelyezésére, ezért kikerül a
HEP-ből
Folyamatosan teljesül, fenntartása
szükséges
Több közintézmény vonatkozásában
teljesült, folytatása szükséges

2019. május

52

HEP elkészítési jegyzék 1
NÉV 2

HEP részei 3

Aláírás 4
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
3
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta,
ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
4
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
1
2

53

Megvalósítás
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 Intézkedési
Tervében szereplő 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
hozott 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 hoztunk létre, amely feladatai:
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•

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 lT aktualizálása,

•

az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése
képviselő-testületi döntésre

•

az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása

•

a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

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.
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Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
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.
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.
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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 beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
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. Maglód Város Önkormányzata
biztosítja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program a település minden lakója, az
önkormányzat intézményei és azok munkatársai, valamint az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen, így a www.maglod.hu internetes oldalon közzéteszi,
továbbá papíralapú formátumban elérhető Maglód Polgármesteri Hivatal épületében.
Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat 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, 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
- Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
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- Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP - ben foglaltakat.
- Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
- Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról
intézkedni
A 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.
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.
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Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhetőfelülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, úgy
annak

módosítása

szükséges,

illetve annak érdekében,

hogy az maradéktalanul

megvalósulhasson, javaslatokat kell tenni a szükséges intézkedésekre
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.
Az egységes szerkezetű, a változásokat tartalmazó HEP feltöltése szükséges a szoftver 9.
pontjába.
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