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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Almásfüzitő Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§ (4) bekezdése valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a szerint az
önkormányzat kétévente áttekinti a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, valamint a
korábbiakban elemzett helyzet esetleges megváltozását és szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálatáról dönt.
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az áttekintést követően 90/2015. (X.22.)
AK Kt. határozatával a program felülvizsgálatáról döntött. A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi
Programot a Képviselő-testület a 16/2015. (XI.26.) AK Kt. határozatával hagyta jóvá.
A felülvizsgált programban a módosítások és kiegészítések dőlt, félkövér betűvel kerültek
bejegyzésre és indexszámot is kaptak.2

A település bemutatása
A település földrajzi elhelyezkedése
Almásfüzitő Község Komárom-Esztergom megye egyik legkisebb kiterjedésű települése. Területe
csupán 819 hektár. A történelmi múlt visszanyúlik az őskorba, hiszen megélhetésre alkalmas területet
talált az ember a folyókkal határolt Duna szegleten. A római korban Azaumnak nevezték, katonai bázis
épült itt a római határvédelem céljából. Az avarok is és a honfoglaló magyarok is kedvezőnek találták
ezt a vidéket. Az 1500-as évek török háborúi a környező településekhez hasonlóan Füzitőt is pusztává
tették. Az 1700-as évek már a kezdeti iparosodás nyomát mutatják, felfedezték a település fekvésének az
ipar számára nagyon kedvező földrajzi adottságait.
A település közelmúltját – és jelenlegi helyzetét is, két ipari nagyüzeme: a MOL Rt. (elődje a Komáromi
Kőolajipari Vállalat) és a Timföldgyár szimbolizálja. A két ipari létesítménynek köszönhette a térségben
betöltött kiemelkedő szerepét; nagyipara határozta meg a település gazdasági, demográfiai, szocioKöltségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv,
Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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kulturális helyzetét. Természeti adottsága, a Duna közelsége, jó forgalmi, közlekedési útvonala, országos
és nemzetközi útkapcsolata kedvező feltételeket teremtett, és teremt ma is a településnek. Almásfüzitő
Komárom-Esztergom megyében az 1-es számú főút mellett a Duna jobb partján fekszik. Határait
északon a Duna – amely egyben országhatár is –, keleten Dunaalmás, nyugaton Komárom (Szőny)
jelölik ki. A közeli városok – Komárom, Tatabánya, Győr – egy 40 km-es körön belül, a nagyobb
városok közül Budapest 110 km-re, Bécs 170 km-re, Pozsony 110 km-re találhatók a településtől. A
települést a Duna, mint határfolyó, határolja. A település természeti, földrajzi adottságai közlekedési
adottságai meghatározóak. A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal, az 1-es és a 10-es számú főutak
közelsége, valamint az M1-es autópálya viszonylagos közelsége és a Duna közlekedési kapcsolatai
egyaránt elősegítik a fejlődését.
Almásfüzitő 1958-ig, közigazgatás tekintetében Szőnyhöz tartozott, önálló községgé 1958. december 1vel alakult.

Gazdasági környezet
Almásfüzitő Község a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (2013. június 30-ig KomáromBábolna Többcélú Kistérségi Társulás) tagja, közigazgatásilag a komáromi járás területén helyezkedik el.
A kistérség gazdasági életét a kettősség jellemzi: a kistérség északi határán elhelyezkedő települések - a
Duna-menti urbanizációs sáv tagjai - (Ács, Komárom/Szőny, Almásfüzitő) elsődlegesen ipari alapú
gazdasággal rendelkeznek, míg a többi település gazdasága a mezőgazdaságon, illetve mezőgazdasági
termékek feldolgozásán és értékesítésén nyugszik.
Almásfüzitő határmenti fekvése, természeti és gazdasági adottságai két irányvonalat határoznak meg a
jövőbeli fejlesztéseket illetően: ipari, kereskedelmi bázisok kialakítását, továbbfejlesztését, valamint a
térség idegenforgalmának fellendítését. Almásfüzitő a magyar vegyipar egyik központja volt. Az ipar
fejlesztéséhez kedvező adottságokkal rendelkezett. Az iparosítási hullám 1904-ben kezdődött, az 1950es évektől a timföldgyártás vált meghatározóvá az 1990-es évekig.
Településünkön mindig meghatározó volt az ipar. A legmesszebbre nyúló ipari emlékünk, a gabonaőrlő
vízimalmok. Fontosságukat mutatja, hogy legkorábban 1237-ből származó oklevél rendezi a négy
füzitői malom tulajdonviszonyát. A fejlődési sorban megtalálhatjuk a gyapjú kallózó malmosokat,
serfőzőket. A mai léptékkel is gyárnak nevezhető cukorgyár 1845-ben indult, 1884-ben szeszgyár, 1886ban keményítőgyár, valamint a mai olajipar alapjait lerakó Vacum Olajfinomító 1906-ban, 1934-ben a
Lengyár, 1941-től épülő Timföldgyár.
1950-ben Almásfüzitő Ásványolajipari Nemzeti Vállalat néven államosították a Vacuumot. 1952-ben
beolvasztották a MASZOLAJ Rt-be. A szovjet-magyar vegyes vállalat 1954-ben megszűnt és megalakult
az Almásfüzitői Kőolajipari Vállalat, mely 1962. július 1-vel, Komáromi Kőolajipari Vállalat néven
egyesült a szőnyivel. Közben a technikai fejlődés folyamatos volt. Ennek egyik fontos mozzanata a
különböző saját fejlesztésű „szuper” motorolajok 1 literes fémdobozos kiszerelésére szolgáló
berendezés beállítása volt 1968-ban. A kenőanyagok és kenőzsírok korszerű kiszerelésére 1983-ban
hordógyárat kezdtek építeni Almásfüzitőn, mely 1985-ben kezdte meg termelését.
1991. október elején megalakult a Magyar Olaj- és Gázipari Rt. A hordógyár 1996. óta DUNADOB
néven a MOL Rt-hez tartozó elkülönült üzemegység, ami 2003-tól holland tulajdonú Greif Hungary
Kft- néven üzemel napjainkban is. Az egykori „Vacuum”-ból mára csak az ipari műemlékként számon
tartott szegecselt tartályok maradtak meg. Mindezek mellett jelenleg Almásfüzitő továbbra is
meghatározó jelentőséggel bír az olajiparban, de már a 2002. július 1-én alakult MOL-LUB Kft.
közvetítésével, amelynek továbbra is MOL Zrt a tulajdonosa. Kiemelkedő képességű szakemberinek
köszönhetően a legkorszerűbb termékekkel vannak jelen az olajpiacon.
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Társadalmi kulturális környezet
Komárom-Esztergom megye lakosságszám alapján az ország ötödik legkisebb megyéje, míg
népsűrűségét tekintve meghaladja az országos átlagot. A legsűrűbben lakott területek közé a Dunamenti agglomeráció tartozik - a lakosság közel fele ezen a területen él. A térség népességére az elmúlt
évtizedekben a folyamatos fogyás volt jellemző, köszönhetően egyre öregedő társadalmának.
A település lakóinak száma 2147 fő. A település két részre tagolódik Almásfüzitő-felső lakótelep
(Nagykolónia) és a MOL lakótelep (Kiskolónia). A két településrész viszonylag elkülönülten, 2 km
távolságra fekszik egymástól.
A település lakosságszáma a 2015. évi felülvizsgálat idején csökkenő tendenciát mutat: 2088. 3
A település intézményrendszere
1906-ban üzembe helyezték az olajfinomító üzemet, 1950-ben pedig a timföldgyárat. A nagyipari
üzemek a lakótelepet is fejlesztették, nekik köszönhető, hogy Almásfüzitőt és Almásfüzitő felsőt
korszerűségük tekintetében az országban is elsőként említették. Sajnálatos eseményként éltük meg a
timföldgyár felszámolását, mivel lakótelepünk elsősorban a gyárban dolgozók számára épült. A
településen ezután emelkedett meg a hátrányos helyzetű családok, az ingázó szülők száma és megjelent
a munkanélküliség is.
Gyermekintézményeink az ötvenes évek óta működnek. Az óvodát 1949 októberében alapította az
Almásfüzitői Timföldgyár. A település másik részén is működött óvoda, melynek hasonlóan 1992-től
fenntartója Almásfüzitő Önkormányzata lett. Az önkormányzati fenntartás ideje alatt is folyamatosan
fejlődtek ezek az intézmények. 2009-ben a Sün Balázs Óvoda teljes felújításával összevonásra került
sor, egy méreteiben is nagyobb, a XXI. század igényeit maximálisan kielégítő épületben folyik
községünk óvodásainak élete.
Az intézménynek van saját tornaterme, könyvtára, orvosi szobája. A mozgásfejlesztő eszközökben
gazdag udvarban kreszpark is található. Az óvodakert zárt, tágas, zöld területtel járul hozzá a gyermekek
mozgásigényének kielégítéséhez. Az udvar lehetőséget ad betonozott és fedett felületekkel rossz idő
esetén is a levegőzésre. A csoportszobák világosak, barátságosak és tükrözik az itt dolgozók szorgos
kezét és ötletességét. Bútorzatára az egyszerűség, biztonságosság és a könnyen variálhatóság a jellemző.
A játékszerek könnyen tisztíthatóak, melyek szolgálják a manipuláció, a szerepjáték és az értelmi készség
fejlesztésének széles lehetőségeit. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségek és képességek
fejlesztésére. Ennek egyik természetes eszköze az óvodában a mese, a vers és a báb. Gyermekeink
ezekkel szép és hangulatos olvasósarokban ismerkedhetnek, melynek készlete változatos és rendkívül
gazdag.
Az intézmény épületének felújítása után sem állt meg a fejlődés, az óvoda eszközállományának
bővítése. 2014-ben adta át a fenntartó – a megszépült, továbbá a nagymozgások kielégítésére
szolgáló – óvodakertet a gyermekek számára. Játékaink vidám színeivel és a gyermekek
számára vonzó mozgásformákkal biztosítja a fejlődést.
2015-ben tovább bővültek a lehetőségek az udvari élet szempontjából. Elkészült egy vizesblokk
is, amely nyári nagy melegben üdítőleg hat az óvodások életére.4
Községünkben 1904-ig nem folyt iskolai oktatás. A tanulók Dunaalmásra jártak iskolába. Az akkori
gyermeklétszám 10-12 fő volt. A tanítás Kiskolónián kezdődött harminc diákkal. 1944 augusztusában
bombatalálat érte az épületet. Minden megsemmisült. 1945-től egy felvonulási barakk épületben talált
„otthonra” az iskola. Az 1950-51-es tanévben a tanulók létszáma elérte a 120 főt. A felső tagozatosok
3
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számára Nagykolónián épült 4 tantermes intézményben elkezdődött a szakos tanítás. 1958-ban egy új
épületszárnnyal, 10 tanteremmel, modern gépekkel felszerelt konyhával bővült épületünk. A feltételek
egyre kedvezőbbé váltak, a fejlődés a mai napig tart.
1998. óta viseli iskolánk Fekete István nevét. A névválasztásnál az író nagyfokú természetszeretete is
befolyásolt minket, hiszen lakótelepünk is természet közeli, természetbarát, ellentétben a nagyvárosi
lakótelepekkel. 2009. óta két alkalommal is elnyertük az ÖKOISKOLA címet. A Fekete István
Általános Iskola több mint hatvan esztendős épületében a nevelés-oktatás feltételei adottak, de a
takarékosabb működtetés érdekében felújításra, rekonstrukcióra van szükség. Tizenhárom tanteremben
tanítunk, melyek közül nyolc helyiségben szaktantermi oktatás folyik. Tantermeink bútorzatát: a tanulói
asztalokat, székeket, szekrényeket folyamatosan cseréljük, vagy felújíttatjuk. A taneszközök
rendelkezésre állnak, minőségi cserére, korszerűsítésre ezen a területen is szükség van. A technikai
felszereltség javítása elengedhetetlen feladat. 1995-től jól felszerelt számítógépparkkal rendelkezünk. A
számítástechnika rohamos fejlődésével bár nem tudunk folyamatosan haladni, de igyekszünk fejleszteni
ezen a területen is. Gépállományunk gazdagodott pályázaton nyert számítógépekkel, nyomtatókkal,
szkennerekkel. Tíz Pentium I. típusú gépet vásároltunk. 2014-ben a TIOP1.1.1. számú európai
uniós pályázaton számítógépeket (16db), laptopokat (4db) tabletteket (6db), projektorokat
interaktív táblákhoz (4db) nyertünk.5 Az intézmény összes számítógépét gyűrűrendszerű hálózati
rendszerbe köttettük. Számítástechnika termünket korszerűbb helyiségbe költöztettük. Új lehetőséggel
bővül ez által a számítástechnikai rendszerünk. Felfrissül, gyorsabb, fejlettebb lesz az informatika és az
idegen nyelvi programunk. Projektoros kivetítésre van lehetőségünk.
2013. január 1-jétől intézményünk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, a
működtetést azonban továbbra is az Önkormányzat vállalta.
Iskolai könyvtárunk 2006-tól a községi könyvtár részeként üzemel. Állománya könyveket, kazettákat,
videokazettákat biztosít diákjaink és nevelőtestületünk számára. A könyvtári korszerűsítés során is
igyekeztünk pályázaton pénzhez jutni. A könyvtári Szirén programot használják, segítségével
beléphetnek az Internetes könyvtárak állományaiba is.
Tornateremmel ugyan nem rendelkezünk, de a település korszerűen felújított sportlétesítménye délelőttdélután gyermekeink rendelkezésére áll. Udvarunkon aszfalttal borított nem szabvány méretű
kézilabdapálya, kosárlabdapálya található.
Iskolánk épületében az aula befogadó képességét tekintve, csak szűk körű rendezvények megtartására
alkalmas. Nyilvános ünnepélyeinket, rendezvényeinket ezért a helyi művelődési házban tartjuk.
Ebédlőnkben egyszerre 72 tanuló étkeztetését tudjuk megoldani, ahol a helyben működő Intézmények
Konyhája biztosít étkezési lehetőséget.
A közoktatási intézményeken kívül mindig komoly gondot fordított a fenntartó bölcsődéjére. Kevés
ilyen kis lélekszámú település büszkélkedhet egyáltalán bölcsődével. Ez az intézmény is felújításra került
részben pályázati pénzből, részben önerőből. A felújított épületet 2010 nyarán vehették birtokukba a
legkisebbek.
A bölcsőde az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény keretében működik. Ezt az
intézményt Almásfüzitő Község Önkormányzata 2008. január 1-i hatállyal hozta létre. Az
intézmény által nyújtott ellátási formák a gyermekvédelmi alapellátások körében: bölcsőde,
önálló helyettes szülői ellátás, gyermekjóléti szolgálat, a szociális alapellátások keretében:
családsegítő szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása. 6
5
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Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény működésének, tevékenységének célja egy olyan
komplex ellátó rendszer kiépítése, mely Almásfüzitő község közigazgatási területén, szociális, valamint
gyermekjóléti szolgáltatások integrálása útján gondoskodik az arra rászoruló személyek, családok,
közösségek segítéséről, támogatásáról. Az intézmény, integráltsága révén az arra rászorulók valamennyi
életszakaszában jelen tud lenni, szakemberei közreműködésével segítséget nyújthat a problémák
megelőzésében, kezelésében, megoldásában.
Az almásfüzitői Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár a település közösségeinek
otthona, befogadója és szakmai partnere. Az intézmény 6 telephellyel működik. (Művelődési Ház,
Könyvtár, Teleház, Sportház, Horgásztanya, Csónakház és Azaum Római Tábor). Bázisa az
Almásfüzitőn működő kisközösségeknek, csoportoknak, civil szervezeteknek. Alakítja a község
kulturális – közművelődési életét. Alapvető feladata a közösségi ház funkciójának védelme, a kreatív
alkotóközösségek ösztönzése. A művelődési ház jövőjét a közösségek és a civil szervezetek
megtartásával, erősítésével, a gyermek és a nyugdíjas korosztály összefogásával erősíti. A községi
könyvtár, az Almásfüzitőn élők információs igényeit elégíti ki. Szolgáltatásai: gyűjteményfejlesztés,
feltárás, őrzés, tájékoztató szolgálat, kölcsönzés, tanítást követő foglalkozások, rendezvények tartása,
kiállítások szervezése. Helyet ad Kumpost Éva Munkácsy-díjas keramikusművész emlékkiállításának és
az - Azaum-Odiavum - Almásfüzitő a római korban – című állandó kiállításnak. Az érdeklődőknek
honlapot működtetünk, internetszolgáltatást, fénymásolást, faxolást biztosítunk. Kialakítottuk az
Azaumi történelmi témaparkot. A Római Tábor helyet ad az ókori világ bemutatásának az antik
játékoknak. A nyitott kézműves műhelyekben a mesterek a korabeli motívumokat, az egykori
formavilágot és gyártási eljárásokat alkalmazzák és mutatják be az érdeklődőknek.
Azaum római tábor felépítésével az iskolás és óvodás korú gyermekek számára településünkön
lehetőség nyílt újszerű, kreatív, szabadidős programok létrehozására, ezeknek a programoknak a
közoktatásba való bekapcsolására. A program által megvalósul az érintett célcsoport képesség- és
kompetenciafejlesztése, a résztvevő gyerekek kulturális érzékenységének, kreativitásának fejlesztése, más
nevelési-oktatási és kulturális intézményekkel való, helyi és országos szintű, hosszú távú
együttműködések kialakítása, bővítése és fenntartása (partnerség erősítése).
A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása a társadalmi, szellemi fejlődést, a kulturális
esélyteremtést szolgálja. Alapvető funkciója a művelődési háznak a kiscsoportok működtetése,
kiállítások rendezése, színházi felnőtt és gyermekelőadások bemutatása, emellett szervezzük a település
hagyományos rendezvényeit. Az intézmény otthont ad civil szervezeteknek, a község egyik legnépesebb
egyesületének, a Kertbarát Egyesületnek, amely 1984. óta borversenyeket is szervez, ami a napjainkra
nemzetközi versennyé nőtte ki magát.
A Teleházban az adott településrész közösségének a rendezvényeinek adunk helyet, különféle irodai
szolgáltatásokat nyújtunk, helyet biztosítunk a közműszolgáltatást végző ALFEN Kft és a
hulladékkezelési közszolgáltatással megbízott AVE Zrt ügyfélszolgálati munkatársainak.
A könyvtárban célunk a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása és védelme. Könyvtári
szolgáltatások nyújtása a község lakóinak, az iskola tanulóinak és pedagógusainak. Kölcsönzés, helyben
használat, szakirodalmi tájékoztatás, másolatszolgáltatás. Más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítése,
ill. átvétele. A tanulás segítése (felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaorientáció). Önálló tanulás
segítése. Könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása.
A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár rendezvényeinek kulturális sokszínűsége a
hagyományápolásra és új értékek teremtésére épül. A programok szervezésével, valamint közösségek
létrehozásával célunk a helyi társadalom kapcsolatrendszerének építése, civil szervezetek és egyéni
kezdeményezések fogadása, támogatása és az együttműködés révén az információ áramlásának
biztosítása.
Az intézmény közművelődési feladatokat és nyilvános könyvtári szolgáltatásokat lát el. Célunk, hogy a
fenntartó önkormányzattal összhangban, olyan korszerű könyvtárat és információs központot
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működtessünk, amely szolgáltatásaival magas szinten látja el a település lakóit, és az oktatásban
résztvevő tanulókat. E cél megvalósítása érdekében a könyvtár támogatja:
- az írni-olvasni tudás fejlesztését,
- az egész életen át való önképzést,
- az oktatás különböző szinterein folyó tanulást,
- a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését,
- a gazdaság, kultúra, a tudomány és művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és
tudásanyag megszerzését, a szabadidő hasznos eltöltését.
A Művelődési Ház és Könyvtár a kulturált szabadidő eltöltését az alábbi területeken biztosítja:
- olvasás
- információhoz való hozzáférés
- vizuális kultúra- képzőművészet, tárgykultúra
- helytörténeti hagyományok
- környezeti kultúra
- amatőr előadó művészet
- amatőr alkotó művészet
- professzionális előadó művészeti ágak (zene, tánc, színház)
- ünnepi rendezvények
- alkalmi, időszakos rendezvények.
Az intézmény célja a szolgáltatási színvonalának emelése, a programkínálat színesítése és a minél
szélesebb rétegek megszólítása ezen keresztül. Kiemelt célcsoportját képzi az iskolás és óvodás korúak
korosztálya. Célunk, hogy a közoktatási intézményekkel együttműködve, az iskolán kívüli idő hasznos
eltöltésére lehetőséget biztosítsunk számukra. Továbbá, hogy mind jobban bekapcsolódjunk a formális
oktatásba és szerepünk erősödjön meg a kulturális tudás átadásában. Rendszeresen helyet biztosítunk a
véradáshoz, a civil szervezetek rendezvényeihez is.
2013. június 21-én került átadásra az Egészségház épülete Kisfüzitő településrészen. A korábban
óvodaként működő intézmény átalakításával egy helyre került a település egészségügyi és
szociális ellátó rendszere. Az Egészségház épületében megtalálható a háziorvosi és a fogorvosi
alapellátás, a védőnői szolgálat, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat valamint a kisfüzitői
idősek klubja.
Az intézmény barátságos hangulatú, tágas, korszerű, a lakótelep bármely korosztályára
számára nyitva áll.
Az Egészségház mellett működik a Teleház, mely irodai szolgáltatásokat – fax, internet –
biztosít a lakosság számára. A Teleház vezetője hagyományőrző kézműves foglalkozásokat
szervez óvodapedagógus feleségével húsvét és karácsony előtt elsősorban az érdeklődő
gyermekek számára. Évről – évre szeptemberben megrendezésre kerül Kisfüzitőn a Fűzfa nap,
valamint az új kenyér ünnepekor kenyérsütéssel várják az érdeklődőket. A rendezvényeken a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is segítenek.
2013. október 1-től új nevén - Almásfüzitői Intézmények Konyhája - látja el az idősek és a
gyermekek étkeztetését. A bölcsődében befejezőkonyha, az óvodában tálalókonyha, az
iskolában főzőkonyha működik. A központi konyha a felkért rendezvények ételkészítését is
vállalja.7
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Értékeink, küldetésünk
Még 1941-ben a Dunavölgyi Timföldipari Rt. – német tőkerészesedéssel – 60.000 tonna kapacitású
timföldgyár megépítését kezdte meg. A háborús akadályok miatt a termelés csak 1950-ben indult meg.
A gyárat és a vele együtt átadott lakótelepet Verő Imre okleveles budapesti építészmérnök tervezte, aki
nagy gyűjtője lett az építkezések során előkerült római tárgyaknak. Munkássága és embersége miatt 1990
novemberében körutat neveztek el róla Almásfüzitőn. Az 1970-es évek közepére 330.000 tonnás
kapacitásra bővítették a gyárat, s 1982-ben az ország timföldtermelésének 40 százalékát adta.
Az Almásfüzitői Timföld Kft. (Aloxid Kft.) bauxit feldolgozási részlegét kedvezőtlen értékesítési
feltételek miatt 1994 novemberében leállították, s már csak nem kohászati timföldet állítottak elő. 1995
tavaszán a Hungalu Rt. nyílt pályázat útján az üzemet és teljes eszközparkját a HungAlumina Kft-nek
bérbe adta. Az Aloxid Kft. a vagyonkezelő szerepét töltötte be. A termelés októberben beindult 1996ban az rt. eladta ezt az üzletrészét a Hungaluminának. Az új tulajdonosnak 90 százalék üzletrésze lett,
10 százalékot pedig az Aloxid Kft. dolgozóinak kínálták megvásárlásra. Az alumínium árának
nagyarányú csökkenése miatt azonban a kft. tetemes veszteséggel zárta az 1996-os évet. Végleges
leállítására 1997-ben került sor, s ezzel mintegy 700 dolgozó vesztette el munkahelyét.
Almásfüzitőn épült 1945 után az ország első modern lakótelepe, háború előtti tervek alapján. Az utak
burkoltak, a lakásokban vezetékes ivóvíz van, a szennyvízcsatorna-hálózatba, és a távfűtésbe való
bekapcsolásuk is megoldott. Közterületein zsűrizett köztéri szobrok találhatók.
Az orvosi ellátást háziorvos és fogszakorvos biztosítja település részenként egy-egy rendelőben.
Kitűnően felszerelt 21 fő ellátására is alkalmas horgásztanya várja a horgászni és pihenni vágyókat. A
Duna partján a Vizisport szerelmesei találnak maguknak aktív pihenési lehetőséget a csónakház és
kiszolgáló épületei segítségével.
Testvér településünk 2003. július 1-től Izsa /Szlovákia/. A testvérkapcsolat azzal a szándékkal jött létre,
hogy erősítse a határon átnyúló együttműködést, az európai szemléletet, a települések közti baráti
viszonyt és jószomszédi kapcsolatot.
Almásfüzitő község kulturális életében kiemelkedő szerepet kapott a település szülötte Kumpost Éva
(1934-1994) Munkácsy-díjas keramikus művész. Szintén Almásfüzitő szülötte dr. Kerényi Lajos tanár,
piarista atya, aki 2007. február 24-én vehette át a „Hit pajzsa” kitüntetést a budapesti Szent Margit
Gimnázium dísztermében. Fenti kiválóságok mellett képzőművészek, fafaragók, keramikus, fotós és
természetfotós, költők gazdagították a település kulturális értékeit.
Számos kiadvány örökítette meg Almásfüzitő múltját. Ebben a legkiemelkedőbb Hörömpöly Mihály
helytörténész által 1995-ben kiadott Füzitő középkori oklevelei, és 1998-ban Almásfüzitő helytörténete.
2002-ben Kaptay György feldolgozásában jelent meg Az 1956-os forradalom és a megtorlás története
című kiadvány Almásfüzitőn.
2002 és 2011. között évente jelentek meg a Füzitői Füzetek és 2003. és 2008. között „Az Almásfüzitői
Timföldgyár története életrajzokban” 5 db kiadvány készült el.
Almásfüzitő ipari múltjához kapcsolódóan két kiadvány is készült. Egyik: A komáromi
kenőanyaggyártás 90 éve (1907-1997) története került feldolgozásra Kántor István, Bobest Éva és
Kocsis Zoltán közreműködésével. A másik: Tóth Benjaminné dr. 2009. novemberben bemutatott
könyve az egykori Almásfüzitői Timföldgyár speciális timföldekkel kapcsolatos tevékenységéről készült
ipartörténeti munka.
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2008-ban Almásfüzitő község 50 éves önállóvá válásának tiszteletére Almásfüzitő 2008 címmel a község
kulturális értékeinek bemutatására került sor, valamint kiadvány jelent meg „Almásfüzitő legújabb kori
50 éve” címmel.
Jelentős sportmúlttal rendelkező település egykori fénykorát ismerhetjük meg: „Az Almásfüzitői
Sportegyesület 60 éves történetének” feldolgozásából, valamint „Az almásfüzitői női röplabdázás
története” című kiadványokból.
2009-ben egy kiadvány mutatta be a 60 éve alakult fúvószenekar történetét.
2010-ben a 60 éves Művelődési Ház történetének feldolgozására került sor. Az anyag bemutatása a
havonta megjelenő önkormányzati újságban az „Almásfüzitői Hírekben” látható.
Almásfüzitő római kori emlékeit a településen 1998-tól ásatásokat folytató kiváló régész dr.Horváth
Friderika mutatta be a 2012-ben elkészült: „Almásfüzitő római kori emlékei” című összefoglaló
anyagban.
A Sün Balázs Óvodában természetes és egyben speciális szolgáltatásként szerepel a logopédiai, a
fejlesztő foglalkozások (fejlesztőpedagógia, gyógytestnevelés, és gyógypedagógia amennyiben
szükséges), továbbá a gyógytorna-foglalkozás működése. A felzárkózás érdekében a csoport óvónői
napi szinten működnek együtt, a foglalkozásokat biztosító fejlesztőszakemberekkel, kölcsönösen
segítik egymás munkáját a tapasztalatokkal. Eszközállományunk és helyiségeink ennek a
munkának a maximális feltételeit biztosítják. Óvodánk kidolgozta – a 2013-2014-es nevelési
évben – a gyermekek fejlődésének nyomon követésének dokumentációját 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendeletnek megfelelően. Célja hogy meghatározzuk:
- a gyermek fejlettségi szintjét,
- fejlődési ütemét
- és a differenciált nevelés irányát.
Ennek a komplex együttműködésnek az eredménye, hogy gyermekeink 6-7 éves korukra
alkalmassá vállnak az iskolai életmód megkezdésére, tankötelezettségének iskolában történő
teljesítésére. A fentiekből kitűnik, hogy az óvodapedagógusok egyik nagy kihívása között
szerepel az iskolai tanulást megalapozó képességek fejlesztése, a gyermek hozott értékeit szem
előtt tartva.8
Szervezzük az „Ovifoci" programunkat is, mely az óvodásokkal a labdarúgás alapjainak megtanítását és
a labdajáték megszerettetését tűzte ki célul. A 2014-15-ös tanévtől már az óvodai Bozsik
programban is részt vállaltunk. Fontosnak tartjuk a gyermek népi játékok megismertetését
óvodásaink számára. A rendszeres foglalkozások keretében megismerkedhetnek népünk
hagyományaival, értékeivel. Ezek a programok nem kötelező, hanem a gyermek által választott
lehetőségek. Ezzel is a tehetségek gondozását és a gyermeki érdeklődést kívánjuk szem előtt
tartani.
Együttműködünk valamennyi önkormányzati intézménnyel (könyvtárral, művelődési házzal,
iskolával, gyermekjóléti szolgálattal, bölcsődével, stb.) a gyermekek tapasztalatainak,
élményeinek bővítése érdekében, pl: rendszeres könyvtárlátogatások, színházlátogatások,
kiállítások stb.
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Óvodánk nyitvatartási ideje alkalmazkodik a munkába járó szülők érdekeihez. A térségben
egyik legkorábban nyitó intézmény vagyunk / nyitva tartásunk: 5.30 – tól 17.20.ig / Nyitástól
zárásig óvodapedagógus ügyel a gyerekekre.
Többször kérik segítségünket iskolába járó gyermekek szülei is, pl: a gyermek korai hajnali,
esti, esetleg nyári szüneti fogadásával kapcsolatosan. A szülő, aki korán munkába megy, vagy
később érkezik haza, nem tudja hová tenni a hajnali vagy esti órákban gyermekét. Óvodánk
segíti a családok munkába való bekapcsolódását ezzel is megteremtve az esélyegyenlőséget.
Nagy energiát fordítunk a gyermekek egészséges életmódra nevelésével kapcsolatosan. Ezzel
kapcsolatosan előadásokat, sport programokat, kirándulásokat szerveztünk és szervezünk a
jövőben is.9
A Fekete István Általános Iskolában tudatosan tervezett beiskolázás folyik. Ennek az a célja, hogy a
leendő első osztályosok szeptemberben felszabadultan, gátlásoktól mentesen kezdjék a tanévet, ne
legyen ismeretlen számukra a környezet. A beiratkozást óvodai szülői értekezlet előzi meg, melynek
címe: Sulihívogató. A beiratkozás alkalmával a gyerekek megismerhetik leendő tanítójukat,
ismerkedhetnek a tanteremmel. A beiratkozást követően májusban a kicsinyek Ismerkedés az iskolával,
címmel foglalkozásokon vehetnek részt, majd meglátogatják az első osztályosokat tanítási óra
keretében.
A tanítónők munkáját szakképzett logopédus és fejlesztőpedagógus segíti. Logopédiai státusszal nem
rendelkezik iskolánk, de a komáromi Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat látja el a
feladatokat a gyógytestneveléssel együtt. Pszichológus is segíti diákjaink lelki fejlődését, aki a komáromi
nevelési tanácsadó munkatársa, jelenleg azonban ez a szolgáltatás helyben sajnos szünetel,
Komáromba kell utazni az ellátás igénybevétele érdekében.10
Idegen nyelv tanulására a második osztálytól van lehetőség. Angol nyelvet tanulhatnak diákjaink. Alsó
tagozatban kötelező tanórán kívüli foglalkozás keretében, negyedik osztálytól pedig kötelező
órakeretben folyik a nyelvoktatás. A kötelező tanórákon kívüli foglalkozások szerves része iskolánk
szakmai programjának. Az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások egyike a tanórákra való
felkészülés ideje, a felzárkóztatás mellett kulturált tanulási feltételek és szabadidős programok
biztosítása. A szülők igényeit kielégítve tervezzük meg minden tanév elején a napközis, a felső
tagozatban pedig a tanulószobai csoportok kialakítását. A foglalkozásokat a délelőtti oktatásra
használatos tantermekben tartják. A napközi otthonos diákoknak háromszori étkezést biztosítunk.
Jelenleg két alsós napközis csoport és egy felsős tanulószoba működik.
A szociális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő diákjainkat felzárkóztató tevékenységgel,
foglalkozásokkal segítjük. Különösen az alsó tagozatban, de a felső tagozatban is korrepetálási órákat
tervezünk. A felzárkóztató tevékenységgel párhuzamosan történik a tehetséggondozás. A szabadon
választott foglalkozásokon lehetőség nyílik a különböző versenyekre való felkészítésre. A körzeti, a
megyei és országos megmérettetéseken diákjaink szép eredményeket értek el, melyek öregbítették
iskolánk hírnevét.
Végzős diákjaink továbbtanulásával az osztályfőnökök mellett az intétményvezető11 rendszeresen
foglalkozik. Ha az első helyen megjelölt iskolába bejutni nem is sikerül, azért a továbbtanulásról az
elmúlt években egyetlen diáknak sem kellett lemondania. A legnagyobb százalék szakközépiskolákban
folytatja tanulmányait, a második helyen a gimnázium áll, s csak kis létszám jelöl meg szakiskolát.
Továbbra is fontos, hogy a nevelők és az iskolavezetés munkáját jó szakmai felkészültség,
problémaérzékenység, megoldó képesség és kulturált vitaszellem jellemezze.
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A Gyermekekért Alapítvány létrehozásával sikerült megteremtenünk, hogy az oktatás fejlesztéséhez, a
nyári táborozáshoz, diákjaink jutalmazásához, versenyeztetéséhez, egészséges életmódjához külső
támogatásban is részesül intézményünk. Minden évben szigorú szempontrendszer szerint a kuratórium
dönt a nevelőtestület véleményezése alapján, hogy a búcsúzó 8. évfolyamosok közül ki méltó a Fekete
István - díjra (emlékplakett + 10.000,- Ft-os könyvutalvány). Fekete István-osztálydíjjal ösztönzi
tanulóinkat jobb tanulmányi eredményre, versenyekre, példás magatartásra az alapítvány (kirándulás 1
alsós és 1 felsős osztály számára). A díj átadására a Fekete István hét keretében kerül sor.
Hagyományaink közül a Fekete István Hét megszervezésére fordítjuk legtöbb energiánkat. Ápoljuk
kapcsolatainkat a környék iskoláival. Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése,
valamint jó hírnevének megőrzése az iskolaközösség miden tagjának kötelessége. Minden esztendőben
megrendezésre kerül a Fekete István Általános Iskolák Országos Találkozója, melynek állandó
résztvevői vagyunk. 2008 áprilisában intézményünk rendezte meg a közel 200 gyermeket mozgató
találkozót.
Az egészséges életmódra nevelés fontos része a testi nevelés. A kötelező tanórákon kívül
tömegsportórákon és sportkörökön zajlanak. Minden esztendőben második évfolyamosaink számára tíz
alkalomból álló úszásoktatást szervezünk a kötelező tantervi úszás órákon (3. évfolyamon, 4.
évfolyamon, 5. évfolyamon és 6. évfolyamon 9 óra/ tanév) kívül. A téli idényben a komáromi
Diáksport Bizottság szervezésében egyhetes sí táborozásra van lehetőségük diákjainknak. Rendszeres
belgyógyászati és fogorvosi vizsgálaton vesznek részt tanítványaink. A védőnői, családgondozói és
iskolarendőri kapcsolattartás egész tanévben folyamatos, rendszeres. Az egészségnap keretében az
Intézmények Konyhája vállalja a korszerű ételek elkészítését.12
Tanulóinknak szabadidős elfoglaltságokat is biztosítunk. Opera és színházlátogatást szervezünk.
Tanulmányi kirándulásokra kerül sor minden tanév végén. Nyári táborozásokkal igyekszünk gazdagabbá
tenni diákjaink vakációját.
A munkára nevelés és a környezetvédelem ápolása keretében gereblyézést, szemétszedést szervezünk.
Tanévenként két alkalommal hulladékgyűjtésre is sor kerül. Különböző környezettudatos,
természetvédelemmel, egészségvédelemmel kapcsolatos programot, vetélkedőt szervezünk.
Összegezve: Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek
esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az Önkormányzat elutasít
mindennemű hátrányos megkülönböztetést, előítéletet, negatív diszkriminációt. Alapvető értékként
tartjuk szem előtt a gyermekek oktatáshoz való jogát, a lakhatáshoz való jogot, az egészségügyi
ellátáshoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát, munkához, jövedelemhez való jog, mint
pozitív szabadságjogok biztosítását a község lakossága részére.
Almásfüzitő Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat az
önkormányzat működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség
megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a
kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai
során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. A fenntartó és az intézmények szorosan
együttműködnek, a szolgáltatások egymásra épülése és erősítése érdekében. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a település
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lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó
gyakorlatok bevezetése, bemutatása.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Almásfüzitő Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
a szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
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 HEP elkészítésére megalakítottuk a HEP fórumot, melynek vezetője
az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény intézményvezetője lett. Létrehoztuk a következő
munkacsoportokat:
o Romák és mélyszegénységben élők munkacsoportja
o Nők és gyermekek munkacsoportja
o Idősek munkacsoportja
o Társadalmi összefogás munkacsoportja.
A munkacsoportok munkájába bevontuk a település intézményvezetőit, a védőnőt, a háziorvost, a
körzeti megbízottat, helyi civil szervezetek képviselőjét, települési képviselőt.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
o a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
o a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
o alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
o a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
o a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
o a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
o a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
o az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
o a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
o a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül.
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013. (VI.13) Kormány rendelet módosítja a fenti
jogszabályokat. A törvény módosítás értelmében 2014. január 1-től az átmeneti segély a temetési
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt és
önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési
önkormányzatoknak legkésőbb 2013. december 31-ig kellet megalkotnia az önkormányzati
segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint a felhasználás ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletét.
Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre
számított családi jövedelemhatárt úgy kellett szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft) Almásfüzitő Községében
önkormányzati segély megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre számított
családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150%-át, egyedül
élő esetén annak 180%-át nem haladja meg.
Az önkormányzati segély mértéke - rászorultsághoz igazodva – alkalmanként maximum 10.000
Ft lehet.
Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset,
közeli hozzátartozó halála esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy
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alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható az önkormányzati segély.
Ebben az esetben az önkormányzati segély összege maximum 50.000 Ft-ig terjedhet.
Közeli hozzátartozó halála miatt kérelmet, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60
napon belül lehet benyújtani.
Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, elsősorban
élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére,
valamint gyógyszertámogatás céljából.
A korábban közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző
feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága,
alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll,
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább
kettőnek kell fennállnia. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a
gyermek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat
biztosít.
Az étkeztetés esetében az Szt. 62.§ (1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság
szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul. Az átalakítás fő elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos
feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi
közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális támogatások biztosításában.
Aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személynek nyújtott ellátás, amely
olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25.650 Ft) alatt van, és a családnak nincs
törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében két féle
támogatás állapítható meg, a foglakoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres
szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatás. A jegyzői
hatáskörben lévő aktív korúak ellátásnak megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal
hatáskörébe kerültek. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyintézésre a
járási hivatal jogosult. Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az
ellátásra jogosultak körei esetenként változni fognak.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a
támogatást a járási hivatal állapítja meg.
A támogatás havi összege 2014-hez hasonlóan – 22800 Ft.
A rendszeres szociális segély 2015-től megszűnt. A korábban erre a támogatásra jogosult
személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. Az új rendszer bevezetésének lépesei a
következők voltak. A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát
a jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta. A felülvizsgálat
eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. március 1-től milyen
ellátásra lesz jogosult.
Automatikusan az új egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatásra lesznek jogosultak
azok, a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp
biztosítani nem tudják. Ha vállalták a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó
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együttműködés kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a
munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők. Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre
jogosult személy az együttműködést nem vállalta, akkor az aktív korúak ellátására való
jogosultságát meg kell szüntetni.
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti 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
haladja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a , tehát
az EGYT maximuma 2015. évben 46.662 Ft.) A családi jövedelme határ 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.) Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A.§ (1) bekezdés alapján
rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható-kivéve az
egészségkárosodási okán ellátásban részesülő személyeket - ha a személy nyilatkozatban vállalja
az együttműködési kötelezettséget a települési önkormányzat által kijelölt szervvel. Az Szt.
alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a
családsegítő szolgálat útján gondoskodik. A rendszeres szociális ellátórendszerből történő
kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők
együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti
támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra
együttműködési kötelezettség. A foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek
pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-től kikerültek 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. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt
kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul: Ha az ellátásra való
jogosultságot 2014. december 31.-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi
jogszabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra. Ha a
hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a
lakásfenntartási támogatás csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani. Az önkormányzatok a
települési támogatás keretében biztosíthatnak a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez.
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális
törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítsa nem lesz kötelező. Méltányossági
közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. A korábbi
hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy év időtartamban
fennáll az alábbi esetekben. Ha az ellátásra való jogosultság 2015. március 1-jét megelőzően
megállapították, vagy ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015.
február 28-án folyamatban van.
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Méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. Az
ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. Az
önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen települési
támogatás lett. Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a
3/2015. (II.23) számú rendeletét.
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 csak 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,
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.13
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 17/2011.(XII.01.)rendeletet és A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról, a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 14/2012.(VI.01.)rendeletet a Képviselő-testület a közelmúltban alkotta meg,
felülvizsgálva a korábbi helyi szabályozást. A törvényi előírásokon túl, a rendeletek célja, hogy a
településen olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a
hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások
középpontjában a család áll a fent leírtak alapján. 2015-ben a 17/2011. (XII.01.) számú rendelet,
módosítása szükségessé vált, mivel a szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult,
ezért Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 3/2015. (II.23)
13
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számú önkormányzati rendeletét mely az egyes települési támogatásokról és szociális
ellátásokról szól.14
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a
különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
eltartottak, gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat
és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeleteket az eredményesség és hatékonyság érdekében, a
felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.
Az Almásfüzitő községben letelepedni szándékozó 35. év alatti saját ingatlannal nem
rendelkező fiatalok helyi lakáscélú támogatásáról szóló 11/2004 (V.3.) rendelet megalkotásával a
Képviselő-testület a fiatalok első lakáshoz jutását szorgalmazza, valamint a fiatal házasok
gyermekvállalását és letelepedését célozza, elősegítve ezzel az önkormányzat lakosságmegtartó céljait
valamint az elvándorlás megakadályozását. A 11/2004. (V.3.) önkormányzati rendeletet a
Képviselő-testület hatályon kívül helyezte és helyette azonos címmel, de formailag, tartalmilag
megújult rendeletet alkotott 2/2015. (II.11.) számmal. A Képviselő-testület a korábbi rendelet
megalkotásával is a fiatalok első lakáshoz jutását szorgalmazta, azonban az új rendeletben
500.000 Ft helyett 800.000 Ft kamatmentes kölcsönt biztosít a jogosultak részére, mellyel
továbbra is a fiatal házasok gyermekvállalását és letelepedését célozza. Hasonló célok által
vezérelve alkotta meg a Képviselő-testület a „fészekrakó” program keretében épített lakások
bérbeadásáról szóló 8/2008 (III.31.) rendeletét.15
A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásáról szóló 19/2004 (XII.20.) rendelet ösztöndíj
lehetőséget kínál a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek, hogy esélyt kaphassanak a diploma
megszerzésére.
Nevezett rendeletet a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte és új rendeletet alkotott
14/2013. (XI.01.) számmal. Majd az új rendeletet a Képviselő-testület a 4/2015. (II.19.)
önkormányzati rendeletével módosította, kétszeresére emelve az ösztöndíj alapösszegét. 16
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2012. (XII.13.) AK Kt.
határozata rendelkezett Almásfüzitő Község Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciójáról,
melyben a településen működő szociális ellátórendszer bemutatásra került. A Koncepció a következő
célokat és programokat fogalmazta meg:
o A hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való beilleszkedésének támogatása, az elmúlt években
már jól működő közcélú munka további erősítése. A hátrányos helyzetű csoportok
foglalkoztatási lehetőségeinek feltárása, koordinálása.
o A család- és gyermekvédelem fejlesztése, a tevékenység javítása, ésszerűsítése, a családos
hajléktalanság kialakulásának megakadályozása.
o A szociális ellátórendszer intézményeinek és egyéb ellátásoknak a fejlesztése.
o Civil szervezetek részvételének erősítése a szociális szolgáltatások működtetése terén.
o A pénzbeli ellátások területén a cél továbbra is a jelenlegi ellátórendszer fenntartása, illetve a
mindenkori igények szerinti alakítása.
o A kötelezően ellátandó személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a működés feltételeit a
jogszabályokban meghatározottak szerint kell továbbra is biztosítani.
14
15
16
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o A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében a kötelezően biztosított ellátásokon felül a
jelzőrendszeres segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását a jövőben is biztosítani kell.
o A település lakosságmegtartó-képességének megőrzése érdekében az intézmények fenntartása
mellett az ellátások minőségi fejlesztése is fontos feladata az önkormányzatnak.
o A munkanélküliség csökkentése érdekében a munkahelyteremtő beruházások letelepedésének
elősegítése mellett ösztönözni kell a munkanélkülivé váltakat olyan képzésben való részvételre,
mely a településen elhelyezkedést kínáló munkaadók számára szükséges és előnyös ismereteket,
képzettséget biztosít.
A 127/2010 (XII.16.) Határozattal elfogadásra került a Település Esélyegyenlőségi Programja.
majd Almásfüzitő Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja a Képviselő-testület
81/2013. (VI.27.) AK Kt. határozatával került elfogadásra. 17 Jelen dokumentum az ott
megfogalmazottak felülvizsgálatát célozza.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és gyermekek, nők érdekeit
figyelembevevő kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség. Az egyes programok, koncepciók
stratégiák: a Gazdasági Program, a Költségvetési Koncepció, a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció, a Sportkoncepció, a Könyvtári Stratégia, az intézmények Szakmai Programja
meghatározzák az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket.
A 92/2010.(XI.25.) Képviselő-testületi Határozattal fogadta el az Önkormányzat Almásfüzitő
Község Önkormányzat Képviselő testületének 2014-ig tartó gazdasági programját, majd az
50/2015. (V.21.) AK Kt. határozattal elfogadta a Képviselő-testület Almásfüzitő Község
Önkormányzat 2015-2019. évre szóló gazdasági programját is,18 melyben fontos szerepet kap a
munkahelyteremtés, és az intézmények felújítása, a tárgyi feltételek biztosítása.
A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2007 (XII.20.) rendelet szintén
megadja a lehetőséget a vállalkozások betelepedésének, a meglévő ipari, gazdasági övezet bővítésének.
Az Önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőséget az innovatív beruházások idetelepítésére, a
jelenlegi „tájseb”, a Timföldgyár helyén a barnamező rehabilitációjára, annak érdekében, hogy a helyi
lakosság számára munka- és megélhetési lehetőséget adjon.
A Települési Környezetvédelmi Program megalkotásáról szóló 16/2003 (X.6.) rendelet és az
Almásfüzitő Község Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról szóló 16/2010 (XII.20.)
rendelet valamint A lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló
8/2011.(V.27.) rendelet, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 9/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelet19 az egészséges, élhető környezet megóvását célozza.
A Könyvtári Stratégiában az Önkormányzat az új könyvtár kialakítása, informatikai fejlesztése,
SzIRÉN rendszer bevezetése célját fogalmazta meg. Megvalósult az informatikai akadálymentesítés, a
vakok és gyengén látók információhoz jutását biztosítjuk. A Teleházban az internetszolgáltatás
önköltségi áron elérhető.
A 62/2008. (X.2.) Határozattal elfogadott Almásfüzitő Község Sportkoncepciója kiemelt
figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre. Előtérbe helyeztük az akadálymentesítést a Sportház felújítása
alkalmával is, a mozgáskorlátozottak igénybevételére alkalmassá téve az épületet. A női torna
17
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lehetőségét az ötven év feletti hölgyek előszeretettel veszik igénybe. A helyi civilek, baráti társaságok,
kisgyermekesek rendszeresen tartanak családi napot a Sportházban.
A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár Szakmai Programja fontosnak tartja a
hátrányos helyzetű családok és gyermekek esélyegyenlőségét, így számukra az ünnepi rendezvények
tartása térítésmentes. Az iskolai, óvodai rendezvények szintén ingyenesen látogathatóak, évente több
alkalommal színházi előadást szervezünk a gyermekeknek a Művelődési Házban. A közművelődési
lehetőségekhez való hozzáférést tartja szem előtt A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
12/2012.(V.01.) rendelet is.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Almásfüzitő Önkormányzata alapító tagja a Komárom–Bábolna Többcélú Kistérségi Társulásnak,
melyet 9 település hozott létre 2004-ben. A jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelően a
társulás neve 2013. július 1-jétől Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás. A társulás
tagönkormányzataként rendelkezünk Közbiztonsági Koncepcióval, melyben nagy hangsúlyt kap a
bűnmegelőzés, a baleset megelőzés, a család- és gyermekvédelem, a polgárőr egyesületek és civilek
támogatása, településbiztonság kialakítása. A kistérségi társulás a Koncepcióban rögzített feladatok
összehangolására létrehozta a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács-ot.
Kistérségi feladatellátás keretében zajlik a „Beilleszkedést elősegítő program” működtetése. A
program végrehajtásában a Munkaügyi Központnak és az Önkormányzatnak, valamint az
Önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervnek kell közösen munkálkodnia. A programban
részt vevők életvezetési tanácsadást kapnak, hogy elkerüljék a mélyszegénységbe süllyedést, azonban a
szociális ellátások rendszerének 2015. évi változásait követően a programot megszüntették.20
A Társulás rendelkezik közös Területfejlesztési Koncepcióval, melyben megfogalmazódnak a
település szempontjából kiemelt fontosságú fejlesztési elképzelések, valamint Szolgáltatástervezési
Koncepcióval, mely a térség szociális intézményhálózatát térképezi fel.
A társulási tagönkormányzatok közösen működtetik a központi ügyeletet és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást is.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók, tematikus munkacsoportok
megállapításait, helyi szakemberek tapasztalatait. A 2012-es év adatai részben hiányoznak, ennek oka a
központi nyilvántartások hiányosságában keresendő.
A demográfiai adatok áttekintése után megállapítható, hogy a lakosság száma az elmúlt évszázad során
megnövekedett, amely köszönhető az ipar erőteljes fejlődésének (pl. Timföldgyár), azonban az 1990-es
években az ipar hanyatlását követően kisebb csökkenés mutatkozott a népességszámban, ezt azonban
az utóbbi évtizedek a szuburbanizációs folyamatai - mely során sokan költöznek ki a városból,
Komáromból az aránylag olcsóbb és csendesebb „vidéki” környezetbe - némileg ellensúlyozzák. Az
1970-es évek lakosságszámát összevetve a jelenlegi lakónépességgel egyértelműen kimutatható a
lakosságszám csökkenése, a fiatalok elvándorlása, és a település népességének fokozatos elöregedése.
Ennek oka részben a nagy ipari vállalatok (Timföldgyár) működésének megszűnése, és a környező
városokat (Komárom, Tata) sújtó gazdasági válság.
20
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Almásfüzitő Községben nem alakultak ki szegregátumok. A Timföldgyár ás a MOL aktív működése
idején minden ideköltöző család szolgálati bérlakást kapott, melynek fenntartásáról képes volt
gondoskodni, hiszen a közüzemi költségek és a bérleti díjak alacsony szinten mozogtak a termelő
tevékenységnek köszönhetően. A megélhetés biztosított volt. A családok nőtagjai részben a település
intézményeiben tudtak elhelyezkedni, hiszen szükség volt pedagógusokra, részben pedig a Timföldgyár
adott munkalehetőséget eleinte csak a diplomás nőknek, majd fokozatosan a technológia fejlődésével a
szakmunkás asszonyoknak is.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Almásfüzitőn a mélyszegénységben élők és roma lakosság száma nem túl magas, mégis jelentős
problémákkal küzdenek évek óta a településen. A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok
alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos
romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.
A problémáik kiinduló oka elsősorban az alacsony iskolázottságuk, mely maga után vonja az
elhelyezkedési nehézségeket a munkaerő piacon illetve az anyagi problémákat. Mindezekhez hozzájárul
ezen társadalmi réteg nagymértékű motiválatlansága és kényelme. Jövedelmi helyzetükre egyértelműen
jellemző a „egyik napról a másikra való élés”. Egyáltalán nem, tudják a jövedelmüket beosztani, a
fontossági sorrend az élvezeti cikkekkel (cigarettával és a kávéval) kezdődik, a többi a sorban csak
ezután jön. Többnyire saját lakásban laknak, melyek állapota leélt, lepusztult, festésre, felújításra nem
költenek. A közüzemi szolgáltatások közül elsősorban a víz és fűtésszámlát képtelenek fizetni,
jellemzően mindenhol egyedi módon fűtenek, a vizet közkútról hordják. Szinte valamennyi
mélyszegénységben élő illetve roma család az Önkormányzattal a közmunka program keretében
együttműködik, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot,
munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a
különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos
adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A mélyszegénységben élő illetve roma lakosság nagy arányban képezi a munkanélküliek, tartós
munkanélküliek számát.
Álláskeresők aránya
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az érintett célcsoport az általános iskola 8. évfolyamát nem
fejezi be, ezáltal a környékbeli betanított munkalehetőségekkel sem tudnak élni.

Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatásba való bevonás során is elmondható, hogy elsősorban a nők és az idősebb roma
illetve mélyszegénységben élő generáció az együttműködőbb, a fiatalok szinte teljesen elzárkóznak a
felkínált lehetőségektől. Gyakori jelenség, hogy tartós betegségre való hivatkozással próbálnak „kibújni”
a munkalehetőség alól. Sajnos a háziorvosi vizsgálat olyan diagnózist állít fel, ami alátámasztja ezt a
szándékot, és az önkormányzatnak nincs lehetősége jogorvoslatra. A közfoglalkoztatásba bevont
célcsoport esetében az is előfordul, hogy nem a munkára alkalmas állapotban jelennek meg a
munkavégzésre, igazolatlanul hiányoznak. Megállapítható, hogy a magasabb összegű munkabér sem
jelent motivációt számukra, inkább a foglalkoztatást helyettesítő támogatást akarják igénybe venni.
A település a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ kirendeltsége illetékességi
területéhez tartozik. A Munkaügyi Központ (új neve: Komárom – Esztergom Megyei
Kormányhivatal Foglalkozatási Osztálya)21 évente számos képzést szervez, ezen belül az Észak
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság is jelentősen hozzájárul a mélyszegénységben élők foglalkoztatásához. A
probléma sajnos már eleve a velük való együttműködés hiányában jelentkezik. Mondvacsinált indokok
miatt a regisztrációt elfelejtik, nem veszik komolyan, így többnyire szankcióval 3 hónapra kizárják őket
az ellátásból.
2015-től Komáromi Járási Hivatal, a Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal
Foglalkozatási Osztálya és Almásfüzitő Község Önkormányzata közti szoros együttműködése
mégis lehetővé teszi, hogy évről évre egyre több nyilvántartott álláskereső, azon belül is a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő kerül be hosszabb időtartamú
közfoglalkozatási programba.22
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális
munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási
programok stb.)
A helyi foglalkoztatási lehetőségek egyaránt bárki számára hozzáférhetőek, ezekről a lehetőségekről a
tájékoztatást mind a helyi Önkormányzat, mind az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény
részéről megkapják. A célcsoport számára internetes álláskeresési lehetőség biztosított, sajnos azonban
az informatikai lehetőségeket nem a munkakeresésre használják. A közösségi közlekedés Almásfüzitő
település környékén jónak minősíthető, vonattal, autóbusszal könnyen megközelíthető Tata, Komárom,
Győr, Budapest. Sajnálatos azonban, hogy a munkalehetőségek felkutatását nem érzi e célcsoport
fontosnak, és az utazás költségeit sem szívesen viselik. Előnyben részesítik a helyi munkalehetőségeket.
A település vezetése szorgalmazza a helyi vállalkozások létszámbővítését, új vállalkozások betelepedését,
ezek a beruházások azonban nem feltétlenül az iskolázatlan rétegből fognak munkavállalókat toborozni.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen;
képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok, pályakezdők elhelyezkedése nagyon nehéz. Településünk nem szervez a fiatalok
foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet biztosító programokat. A Munkaügyi
Központ 2013 júniusában meghirdetett nyári diákmunka program felhívását örömmel fogadtuk, a
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei kisegítő munkára (gyermekfelügyelet, takarítás,
karbantartási munkálatok) tudják alkalmazni a diákokat. A középiskolások számára bevezetett önkéntes
munka is könnyíteni fogja a diákok átállását az iskolai életből a munka világába.
Az érdeklődés évről évre nő, így a 2014-ben és 2015-ben induló nyári diákmunkaprogram
sikeresnek mondható.23
23

Kiegészítve 2015.11.26. napján elvégzett felülvizsgálat alkalmával

25

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Az Önkormányzat által működtetett közmunka program és a Munkaügyi Központ által felkínált munka
lehetőségek a célcsoport számára közvetlenül elérhetőek. A helyi Családsegítő Szolgálat általa havi
rendszerességgel tartott állásbörze segíti a munkához jutást. Az ingyenes internet hozzáférési lehetőség
biztosításával a munkaerőpiacra történő reintegráció biztosított.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása
Településünk esetében nem jellemző a romák, mélyszegénységben élők foglalkoztatása az
intézményekben, az alacsony iskolázottság és a motiválatlanság miatt.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetés nem jellemző a foglalkoztatás terén településünkön.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Településünkön a következő ellátásokkal kívánunk segítséget nyújtani a rászorulóknak: a) Pénzbeli
ellátások: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, lakásfenntartási támogatás, aktív
korúak ellátása, temetési segély, ápolási díj b)Természetbeni ellátások: szociális étkezés biztosítása,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közgyógyellátásra való jogosultság biztosítása, karácsonykor a
rászoruló családok számára tartós élelmiszercsomag juttatása, beiskolázási segély, tűzifa osztás.
Azonban a szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult. Az
állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek
Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 3/2015. (II.23) számú
önkormányzati rendeletét mely az egyes települési támogatásokról és szociális ellátásokról szól.
Jelenlegi támogatástípusok:
a) pénzbeli ellátások: rendkívüli települési támogatás, települési támogatás a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. Utóbbi támogatást Almásfüzitő Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezte, mindaddig, amíg
Almásfüzitő Község Önkormányzatának anyagi helyzet nem rendeződik.
b) természetbeni ellátások: szociális étkezés biztosítása, karácsonykor a rászoruló egyének
és családok, valamint a 80. életévüket betöltött idős emberek számára tartós
élelmiszercsomag juttatása, beiskolázási segély, tűzifa osztás.
c) Továbbá Almásfüzitő Község Önkormányzatának a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak
a tárgyévet megelőző év december 31. napján 70. életévét betöltött kérelmezőnek, aki
Almásfüzitő község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Almásfüzitő községben él. Az
önkormányzat azon 70. életévét betöltött kérelmezőnek, aki háztartásában más,
mentességet nem élvező személy is állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
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hellyel rendelkezik, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetését 40 liter/fő
mértékig vállalja át.24
A pénzbeli és természetbeni szolgáltatások nyújtása hatósági eljárásként kérelemre indul, azonban
ahhoz, hogy a rászoruló ügyfelek, érintettek minél hamarabb és szélesebb körben részesüljenek a
támogatási lehetőségekről, a Polgármesteri Hivatal az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény
Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálatával szorosan együttműködik. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy
akár e szolgálatok közreműködésével nyújthassák be kérelmüket, a hivatalos formák megrettentő
mivoltával szemben igyekszik a szolgálat az előzetes vizsgálatát ellátni a kérelmeknek, és az esetleges
hiányzó mellékletekre felhívja a kérelmezők figyelmét. Segítségükre van a kérelmek kitöltésében is.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
Településünkön 2 db 54 m2-es lakást tart fenn az önkormányzat az önkormányzati, vagy intézményi
dolgozók számára „szolgálati bérlakás” céljára. Szükség lenne a bérlakás állomány növelésére, mert
kedvező bérleti lehetőségek mellett a lakosságszám növelése biztosítható lenne.
b) szociális lakhatás
A „Fészekrakó Program” keretében 1 db önkormányzati tulajdonú lakás várja az ideköltöző
családokat, akik vállalják, hogy elő takarékossággal 5 év letelte után a településen saját ingatlant
vásárolnak. Az 5 éves bérleti jogviszony időtartama alatt rendkívül kedvező, 100 Ft/m2 bérleti díjat kell
fizetni. A szociális bérlakás állomány növelése kedvező hatással lenne a demográfiai mutatók
alakulására. 2015 áprilisában újabb szociális bérlakás került átadásra a Közösségi Ház
átalakításával.25
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Almásfüzitő Nagykolónia területén hétvégi pihenésre, kertészkedésre alkalmas kiskertek kerültek
kialakításra a Duna part közelében. A kiskertekben sokan „bungalókat”, faházakat helyeztek el. Ezek az
ingatlanok nem téliesítettek, nem alkalmasak lakáscélra. Egy elszegényedett, eladósodott helyi lakos egy
lakóautóban él, más lakhatási lehetőség híján. A hajléktalanságuk elkerülése érdekében az önkormányzat
nem ellenzi a kiskertekbe történő kiköltözést. Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény
figyelemmel kíséri ezeknek az embereknek a sorsát.
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d) lakhatást segítő támogatások
Az önkormányzat a jogszabályokban foglaltakat figyelembe véve lakásfenntartási támogatást nyújt. Az
önkormányzat lakásfenntartási támogatást állapít meg, melyet a jogosult a víz-fűtés vagy a villamos
energia mérséklésére fordíthat. A támogatás közvetlenül a szolgáltatónál vezetett fogyasztói számlán
kerül jóváírásra. Ezen felül az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Gyermekjóléti és
Családsegítő szolgálata folyamatos segítséget nyújt a rászorulóknak abban, hogy kedvezményes albérleti
lehetőséghez jussanak. Lakhatási feltételeik javítása érdekében tűzifát biztosít az önkormányzat a
rászoruló lakosoknak. Pályázati lehetőséget biztosít az önkormányzat lakásonként 100.000 Ft-os
összegű támogatásra a lakóépületek energiatakarékos felújítása tárgyban, ezzel is hozzájárulva a lakosok
lakhatási költségeinek csökkentéséhez. 2015. március 1-től az állam által nyújtott lakásfenntartási
támogatás kikerült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényből, azonban a 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított
lakásfenntartási támogatások tekintetében a jogosultság a határozatban megállapított
időtartamra szól, ami legkésőbb 2015 decemberében jár le.26
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26
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e) eladósodottság
A településen nagymértékben jellemző, generációkon át örökítődik az eladósodottság. Arányait tekintve
a mélyszegénységben élő illetve roma lakosság a közüzemi tartozásokat illetően nagymértékben
eladósodott, sok helyen a szolgáltatások kikapcsolásra kerültek. Számos család került hitelcsapdába,
árverés alatt van a lakásuk, házuk, a hitel visszafizetésére képtelenek. Az albérlet fizetése is komoly
anyagi megterhelést jelent számukra.
f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz,
közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Külterületen és lakóövezet kívül nincsenek lakóingatlanok településünkön. A településen a
közműellátottság jónak minősíthető. Az Alfen Kft biztosítja a távhőellátást a lakásokban. Jellemző a
távhőszolgáltatás igénybevétele. A víz és csatornarendszer megfelelő, minden otthonban van vezetékes
ivóvíz. A közösségi közlekedéshez a hozzáférés mindenki számára biztosított. Az 1. számú főút mellett
helyezkedik el a település, ahol rendszeres a busz és vonatközlekedés. A balesetmentes gyalogos és
kerékpáros közlekedés lehetősége is adott.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége,
lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezetegészségügyi jellemzői stb.)
Településünkön nem alakultak ki szegregátumok.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás,
foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Településünkön nem alakultak ki szegregátumok.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Nem releváns településünkön.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapszolgáltatáshoz való hozzáférés mindenki számára adott. Fekvőbetegek látogatása
megoldott. Mindkét településrészen történik jól felszerelt rendelőben ellátás. A településen gyógyszertár
működik, igazodva a rendelési időhöz. Amennyiben valamelyik gyógyszer hiányzik, azt másnapra
meghozatjuk. Szakellátás beutalóval történik. Szakrendelőbe vonattal, busszal lehet eljutni. A betegség
súlyosságától függően mentő, betegszállító, esetlegesen a Máltai Szeretetszolgálat gépkocsija is igénybe
vehető.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés
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A település háziorvosa és védőnője végzi a prevenciós tevékenységet. A koragyermekkori
szűrővizsgálatok elvégzését a védőnő figyelemmel kíséri. Az általános iskolában minden gyermek
megkapja a kötelező oltásokat. Kisgyermekkorban az önkormányzat finanszírozza a rotavírus elleni
védőoltást, melyet minden csecsemő megkap, a szülők beleegyezése alapján.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférést az önkormányzat a Máltai Szeretetszolgálat
útján biztosítja. Egyes rehabilitációs foglalkozások számára a Sün Balázs Óvoda ad helyet, mely
vállalkozó útján történik.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A közétkeztetésben egyre nagyobb szerepet kap az egészséges táplálkozás felé történő elmozdulás.
Köztudott, hogy sok az elhízott felnőtt és gyerek és ez nagymértékben köszönhető a nem megfelelő
táplálékbevitelnek. Nehéz dolog egy szemléletet megváltoztatni és egy más ízvilágot elfogadtatni a
közétkeztetésben. Ugyanis amíg az otthoni főzés marad tradicionális, az egészséges ételek fogyasztását
nem koronázza siker. A családok szemléletváltásától várható eredmény.(előadások, bemutatók)
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Sportprogramokon való részvétel, és maga a sportolás lehetősége mindenki számára adott és ingyenes.
Felszerelt tornaterem, focipálya, ping-pong,- és teniszlehetőség, egészségmegőrző tornák segítik a
mozgásra vágyókat.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szociális szolgáltatások mindenki számára egyszerűen, gyorsan hozzáférhetőek. Adminisztrációs
teendőket a szociális alapellátási intézmény munkatársai elvégzik. A szolgáltatásokat a helyi újságból
ismerhetik meg az érdeklődők. Telefonos információval is tájékoztatást adunk, valamint személyes
megbeszélés útján.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
Nincs hátrányos megkülönböztetés sem származás, sem bőrszín, sem vallási nézetek miatt.
Településünkön régóta együtt él e közösség, mindenkinek van múltja, ismerik egymást és diszkrimináció
sem a lakosság, sem a hivatalos szerveknél fel sem merül.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer
keretein belül
Pozitív diszkriminációt krízishelyzetben alkalmazunk.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A kultúra kitüntetett helyet foglal el az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítésében, az
esélyegyenlőtlenségek csökkentésében. Jelentősége túlmutat az ágazati megközelítés szempontjain,
felzárkóztató, kiegyenlítő szerepe miatt, valamint azért, mert a kulturális hátrány az esélyegyenlőtlenség
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forrása, rögzítője lehet. Az Önkormányzat rendezvényei népszerűségnek örvendenek.
Az önkormányzat segíti és támogatja a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését,
fontos feladatának tartja esélyegyenlőségük javítását a kulturális javakhoz történő hozzáférésben. A
rendezvények / kiállítások, koncertek, szakkörök, klubok, színházi előadások, gyermek kézműves
foglalkozások/, azok számára is látogathatóak ezek a programok, akiknek egyébként gondot jelentene a
belépőjegy megvásárlása.
A településünk polgárainak közművelődési, kulturális igényei kielégítése érdekében az Önkormányzat a
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtára működteti. A Művelődési Ház a Községi és
Iskolai Könyvtár, a Teleház igénybevétele a település lakossága számára egyformán hozzáférhető.
Információ közvetítő tevékenységet végez, tartja a kapcsolatot helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel,
közreműködik a községi ünnepek, programok, rendezvények lebonyolításában. Végzi képzőművészeti,
népművészeti, iparművészeti kiállítások szervezését, lebonyolítását. Közösségi célú csoportok,
egyesületek számára biztosít megfelelő működési teret. Alapvető funkciója a művelődési háznak a
kiscsoportok működtetése, kiállítások rendezése, színházi felnőtt és gyermekelőadások bemutatása,
emellett szervezzük a település hagyományos rendezvényeit.
Településünk Önkormányzata a testnevelést és a tömegsportot a nevelés szerves részének tekinti.
Fontos feladatának tartja a tömegsport, diáksport, utánpótlás-nevelés feltételeinek fejlesztését,
egyesületek támogatását a rendelkezésre álló anyagi erőforrások figyelembe vételével. A sportolási,
szabadidős tevékenység több ága megtalálható a sportházban, amelyből mindenki egyéni képességének,
kedvének megfelelően választhat.
Az önkormányzat támogatja az állampolgárok önszerveződő közösségeit, a helyi egyesületeket és civil
szervezeteket. Ezen szervezetek az esélyegyenlőség megteremtése területén sok segítséget nyújthatnak,
munkájuk megelőzheti a hátrányos helyzet kialakulását felvilágosító munkával, információk
szolgáltatásával. Fontos feladatot látnak el az összetartó, hátrányos helyzetet megszüntető, szolidáris
társadalom erősítése területén. Az általuk szervezett programokkal erősíthetik az összetartozást,
segítséget tudnak nyújtani tagjaiknak. Életvezetési tanácsadással, ismeretterjesztéssel, a rászorultabbak
részére szociális támogatási lehetőségek felkutatásával.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Etnikai konfliktusok nem jellemzőek településünkön. A községben szinte mindenki a Timföldgyárban
dolgozott. Nagyon sokan messzi településekről települtek ide a munkalehetőség miatt. Itt éppen úgy
megtalálható a szlovákiai magyar, erdélyi, mint a romák.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A közösségben példa értékű az adományozás, nagyon sok felajánlás érkezik, melyek főként ruha-, bútor
és tartós élelmiszer adományok. Az adományozásban nagy szerepe van a jól működő jelzőrendszernek
és a helyi Idősek Klubja valamint a Nyugdíjas Klub felajánlásainak.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön nem működik roma nemzetiségi önkormányzat.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Tartós munkanélküliség

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
Helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítése.
Szociális bérlakás állomány növelése.
„Befogadó falu” program bevezetése.
Taszpont lehetőség megteremtése, önéletrajz írási
technika tanítása, önmanagelés /érthető,
összefüggő beszéd; első benyomás, megjelenés
fontossága / technikájának tanítása, az általános
iskola befejezéséhez való hozzásegítés,
felnőttoktatás.
X-boksz klub bevezetése: havi rendszerességgel
apró sikerélményektől haladva az önfejlesztésig.

Lakásfenntartási problémák
Alacsony iskolázottság

Motiváció hiánya

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek
2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a
gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. Már születésünk s talán
fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem mindegy, hogy milyen családba
születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban avagy
nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki
egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, hol
érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol
igényelheti és az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású
jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő
esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek.
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell
meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A
szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos
gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen
a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg.
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi rendszer
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a
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köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként
civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul.
Kerületünkben a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden
gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.
Almásfüzitőn a gyermekkorú lakosság száma a település összetételét tekintve alacsony. Az iskoláskorú
gyermekek száma az osztályok létszámát tekintve kritikusan alacsony. A gyermekek számára biztosított
a család orvosi, - a védőnői, - a bölcsődei, - óvodai, - általános iskolai ellátás. Életkort tekintve a
kisgyermekek száma magasabb jelenleg /bölcsődei, óvodai létszám alapján/. Ennek oka részben az,
hogy Komáromból és a környező településekről a gyermekeket ide hozzák a bölcsődébe, óvodába, az
iskolai tanulmányokat azonban már nem itt kezdik meg a gyermekek. Az utóbbi évek demográfiai
mutatói azt jelzik, hogy a gyermekvállalás az elmúlt évekhez hasonló, inkább az alacsonyan iskolázott,
szegénységben élő, roma családok vállalnak gyermeket, a magasabban iskolázott, munkahellyel
rendelkező nők életében egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás időpontja. Sok család
meggondolatlanul vállalja több gyermek felnevelését, míg az a réteg, aki anyagi szempontból nem
veszélyeztetett a karrierje miatt nem vállal. Így a gyermekek száma Almásfüzitőn is az országos
adatokhoz hasonlóan egyre kevesebb, s közülük egyre több a hátrányos helyzetű. A Gyermekjóléti
Szolgálathoz beérkezett jelzések nagy számban a figyelem – és koncentrációzavarról,
magatartásproblémákról szólnak, a gyermekek jelentős hányada küzd tanulási nehézséggel. Mindez
visszavezethető a gyermekekre fordított egyre kevesebb és egyre kevésbé tartalmasan eltöltött időre, a
szülők alacsony iskolázottságára, az anyagi és lakhatási problémákra, az egyre érezhetőbb feszültségre a
mindennapi megélhetést tekintve.
A Fekete István Általános Iskola tanulóinak létszáma Almásfüzitőn és Almásfüzitő felsőn élő
gyerekekből tevődik össze, néhányan más településről is bejárnak.
A település életkörülményeit a két nagyüzem (MOL Rt., timföldgyár) léte nagyban meghatározta, mivel
a gyermekek szülei többségben ott dolgoznak, dolgoztak. A családok szociális helyzete eltérő képet
mutat. A gyermekek iskoláztatása, a fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtése több családban
önerőből nem megoldható. A gyermekét egyedül nevelő szülök száma kb. az iskolai létszám 1/5e, a hátrányos helyzetű tanulók száma az összlétszám 35 %-a. Ez most az új törvényi
szabályozás miatt nem így van! Hátrányos helyzetű az iskolai összlétszám 15,5% -a.27
Önkormányzatunk anyagi támogatása (beiskolázási segély, ingyenes kezdő füzetcsomag, utaztatás,
étkezési hozzájárulás, ingyenes nyári napközis tábor és egyéb segélyek) sokat segít a családok helyzetén.
A lakosság társadalmi összetétele, a szülök foglalkoztatottsága miatt igen széles skálájú, szociális hátterű.
Az eltérő viszonyok és normák között élő családok gyerekei számára kell esélyegyenlőséget biztosítani.
Az iskolába járó gyerekek művelődéssel kapcsolatos beállítódását elsősorban és legközvetlenebbül a
családi környezet motiválja. Nehezíti a helyzetet, ha a meglévő hátrányokat a családok szétesése is tetézi.
Sajnos ez a mi településünkön súlyosan jelentkezik. Előfordulnak még ezek mellett deviáns szülői
magatartások (italozás, durvaság, bűnözés), melyek veszélyeztetett helyzetűvé tehetik a gyerekeket. Az
iskola együttműködik a gyermekvédelmi szolgálattal, a védőnővel, az iskolarendőrrel, akik egészségügyi,
mentálhigiénés, bűnmegelőzési és a káros szenvedélyek megelőzését célzó előadásokat tartanak.
Hogy az iskola eredményesen részt vehessen a művelődési egyenlőtlenségek csökkentésében,
mindenekelőtt jól kell ismerni azt a társadalmi terepet, ahol a tevékenysége végbemegy. A megismerés, a
feltárás még természetesen nem megoldás, de előfeltétele annak. Az osztályfőnök a gyerekekkel való
napi kapcsolata során a "hivatalosnál" sokkal több információt megtudhat, nagy biztonsággal
felismerheti az anyagi jellegű hátrányos vagy veszélyeztető tényezőket, az elhanyagoló szülői
magatartást. A már jól ismert gyerekek magatartásának hirtelen megváltozása (szorongás, igazolatlan
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hiányzás, tartós elhanyagolt külső, bántalmazás jelei, visszaesés a tanulásban, nem fizeti be az étkezési
díjat, tankönyv árát, kirándulás költségét), jelzései lehetnek a hátrányos és veszélyeztetett helyzet
kialakulásának.
A település önkormányzata helyi rendeletekben szabályozza a szociális rászorultság alapján, kik, milyen
támogatásban részesülhetnek. Továbbra is lehetőséget kell biztosítani az étkezési hozzájárulások, a
beiskolázási segélyek odaítélésekor, hogy minden rászoruló családhoz eljuthasson. A rendszeres
szociális juttatások mellett meg kell találni az alkalmi vagy átmeneti segítségnyújtás lehetőségét is, ha ez
indokolt. Törekednünk kell arra, hogy minden gyerek eljuthasson az iskola által szervezett
kirándulásokra, szociális hátránya miatt senki ne maradjon távol a színházlátogatástól. A táboroztatást is
igyekezni kell úgy megszervezni, hogy indokolt esetben egy gyerek nagyobb mértékű támogatást
kaphasson. Figyelni kell a pályázati kiírásokat, amelyekkel anyagi erőforrás szerezhető akár tárgyi
felszerelések vásárlásához, könyvtárfejlesztéshez, számítógéppark fejlesztéshez. A szülőket tájékoztatni
kell arról, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogathatják intézményünk alapítványát, ezzel
közvetve a gyerekeket. Sajnos a tanulmányi versenyek egyre nagyobb része pénzbe kerül, nevezési díjat
vagy részvételi költséget kérnek. Iskolánk eddig is támogatta a tanulók versenyeztetését, erre ezután is
ugyanilyen hangsúllyal oda kell figyelni. Azokat a tanulókat, akik nem hozzák a családból a kultúra iránti
igényt, jobban kell biztatni, felkelteni az érdeklődésüket, hogy kedvet kapjanak. Reménykednünk kell
abban, hogy a jó előadások, a jól sikerült programok legközelebb már számukra is vonzók lesznek.
Adott esetben a szülőt is meg kell győzni, hogy engedje, küldje gyermekét a szervezett programokra
(operalátogatások, színház, tánciskola, személyiségfejlesztő kurzusok, zeneiskola, szakkörök).
Az iskolai ünnepélyeken mindenkinek képességeihez mért szerepet kell adni, ezzel is erősíteni azt az
érzést, hogy mindenkire szükség van, mindenki munkája egyformán fontos, és mindenki képes is a
rábízott feladattal megbirkózni.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint
fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
Almásfüzitőn a Gyermekjóléti Szolgálat általa nyilvántartott adatok alapján veszélyeztetett és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincsen. A hátrányos helyzetű gyermekek száma a
gyermekjóléti alapellátásban: 35 fő, ebből védelembe vett gyermekek száma: 8 fő. Fogyatékossággal élő
gyermekek száma: 6 fő /Óvoda:1 fő enyhe értelmi fogyatékos, iskola: 2 fő enyhe értelmi fogyatékos, 2
fő beszédfogyatékos 1 fő mozgáskorlátozott/.
2014. október 1.: veszélyeztetett gyermekek száma: 55 fő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma: 3 fő, hátrányos helyzetű gyermekek száma: 9 fő28
Gyermekvédelmi alapellátásban 2012-ben harmincnégyen részesültek, nyolcan közülük védelembe vett
gyermekek. Ideiglenes hatályú elhelyezésre egy gyermek esetében került sor, akit sajnos nem sikerült
családjába visszagondozni, így átmeneti nevelésbe került. Jelenleg a Názáret Szociális Szolgáltató által
működtetett ácsi gyermekotthonban él.
2013: alapellátás: 28 fő, ebből védelembe vett: 7 fő, ideiglenes hatályú elhelyezés 2 fő
2014: alapellátás: 30 fő, védelembe vett: 3 fő, ideiglenes hatályú elhelyezés nem volt.29
A védelembe vételek okai: tanulmányi és magatartásbeli problémák, iskolai hiányzások, a szülők vagy
család életvitele, szabálysértések. A védelembe vett gyermekek gondozását egyéni gondozási-nevelési
terv alapján látja el a Szolgálat, ami magába foglalja a folyamatos kapcsolattartást nemcsak a
gyermekekkel, de azok családjával, oktatási intézményeivel is. A védelembe vett gyermekek esetében
egyaránt beszélhetünk sikerekről és kudarcokról, eredményes és eredménytelen gondozásról. Voltak
28
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látványos előrelépések, de voltak meddő próbálkozások is. Az együttműködések terén egyaránt
tapasztalt az intézmény jószándékot és ellenállást.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége elsősorban a szülői
magatartásnak, hanyagságnak a következménye. Fontos megemlíteni, hogy a veszélyeztetettség a
lakhatási problémák felmerülésével szorosan összefügg, hiszen az albérletből, albérletbe költözés lelkileg
is megviseli a gyermekeket.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma: 66 fő
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya: 36 fő
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya:
Településünkön 4 fő 50%, 42 fő 100% kedvezményben részesül.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, kedvezményes iskolai étkeztetésben, valamint a
gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma a 2014-ben és 2015-ben mérséklődött.30
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
1 fő nem magyar állampolgárságú gyermekről van információnk.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nincs szegregált lakókörnyezetben élő gyermek Almásfüzitőn.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos helyzetű valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
mind az intézményekben, mind a gyermekjóléti Szolgálat által biztosított. Az intézmények épülete
akadálymentesített.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
Almásfüzitő község két, egymáshoz közel álló településrészből áll. A településrészek távolsága 2 km. A
védőnő számára működési engedéllyel biztosított helyiség Nagykolónia településrészen áll a lakosság
rendelkezésére. A védőnői körzet vegyes körzet, melynek területén óvoda és iskola működik.
Betöltetlen státusz nincs, 1 fő megfelelő végzettséggel rendelkező védőnő látja el a körzetet. A
helyettesítést Mocsa községen működő védőnővel oldjuk meg. A védőnőre jutott ellátott családok
száma:114 fő, ebből terhes:7 fő (ebből veszélyeztetett 4 fő) csecsemő 15 fő (ebből veszélyeztetett 5 fő).
1-3 éves 32 fő (veszélyeztetett 7 fő). 3-6 éves 66 fő (ebből veszélyeztetett 11). A 2015. szeptember 30.
állapot szerint a védőnői körzet adatai: Gondozott családok száma: 105, Várandós: 9 fő, ebből
veszélyeztetett: 5 fő, Csecsemők száma: 20 fő, ebből veszélyeztetett: eü. ok miatt 3 fő, szoc. ok.
miatt: 4 fő. 1-3 éves kisgyermekek száma: 35 fő. veszélyeztetett eü. ok miatt. 2 fő. szoc ok. miatt:
6 fő. 3-6 éves gyermekek száma: 66 fő, ebből eü. veszélyeztetett: 6 fő, szoc. veszélyeztetett: 9 fő,
eü. és szociálisan is veszélyeztetett: 1 fő.31
30
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen
házi gyermekorvosi praxisok száma)
A gyermekek orvosi ellátása vegyes háziorvosi körzettel megoldott. A családok előszeretettel
választanak házi gyermekorvost Komáromban illetve Tatán. A Selye János Kórház Komáromban 24
órás gyermekgyógyászati ügyeletet tart, szakorvosi ellátást Komáromban lehet igénybe venni. A
központi ügyeletet kistérségi feladatellátás keretében oldjuk meg. Betöltetlen házi gyermekorvosi praxis
nincs a településen.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra)
vonatkozó adatok
A Sün Balázs Óvoda Pedagógiai Programjában kifejti, hogy felvállalja a hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, az SNI-s gyermekek fejlesztését, integrációs
nevelését. A gyermekek fejlesztése a rehabilitációs bizottság által küldött szakvélemény alapján történik.
Az önkormányzat és intézménye felvállalja és segíti a különleges bánásmódot igénylő gyermekek és
ezzel együtt a családok segítését. Az óvoda gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai logopédiai
foglalkozásoknak és OEP által finanszírozott gyógytornának ad helyet.
A bölcsőde biztosítja a korai fejlesztést, gondozást és fejlesztő felkészítést, az intézmény rendelkezik a
megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. Bölcsődei felvételt nyerhetnek mindazon 0-6 éves korú
gyermekek, akik veleszületett vagy szerzett károsodás következtében valamilyen fogyatékossággal élnek,
vagy a fejlődésükben oly mértékben visszamaradottak, hogy emiatt speciális bánásmódot, több
figyelmet igényelnek, és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét. A bölcsődénk teljes
integrációban tudja a gyermekek ellátását biztosítani. A személyi feltétel a szakképzett
kisgyermeknevelők. Tárgyi feltétel a nagymozgást fejlesztő eszközök, finommotorikát fejlesztő
eszközök, valamint hallás - és ritmusfejlesztő eszközök. A teljes integrációban az egyéni foglalkozás, a
gondozásba épített fejlesztés és az ép társakkal való együttlét megoldott az intézményben. Teljes
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integrációban biztosítjuk a sérült gyermek harmonikus fejlődését. 2012. májustól 1 fő agyvérzést
elszenvedett gyermeket nevelünk-gondozunk intézményünkben. 2015. szeptembertől 1 gyermekhez
jár intézményünkbe fejlesztő pedagógus, aki a Komáromi nevelési tanácsadó munkatársa.32
d) gyermekjóléti alapellátás
Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatának célja a településen élő
gyermekek (0-18 éves korig) testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb
jogainak biztosítása. A célok elérése érdekében a Szolgálat jelzőrendszert működtet, melynek tagjai a
Védőnői Szolgálat, a Bölcsőde, a Sün Balázs Óvoda, valamint a Fekete István Általános Iskola, de ide
tartozik a rendőrség, és a helyi gyámhatóság is. Fenti intézményekkel Szolgálatunk napi kapcsolatban áll,
felmerülő jelzéseikre felkeressük a veszélyeztetett gyermek(ek) családját, megvizsgálva
életkörülményeiket, a veszélyeztetettség okát és mértékét, a gondozásba vétel esetleges szükségességét.
Tevékenységükről a jelzést tevő intézményeknek visszajelzést küldenek. A településen felismerhető
leggyakoribb veszélyeztető tényezők 2012-ben a következők voltak:
- gyermeküket egyedül nevelő szülők, az ebből a helyzetből adódó anyagi, megélhetési
problémák,
- munkanélküliség,
- higiéniai problémák,
- lakáskörülmények,
- iskolai hiányzások.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2012-ben két alkalommal hívott össze szakmaközi megbeszélést (a
jelzőrendszer tagjainak részvételével), tizenkét esetben pedig esetkonferenciát (az ügyben érintett
jelzőrendszeri tagok, valamint bevonható külső személyek közreműködésével).
2013-ben két alkalommal hívott össze szakmaközi megbeszélést, tizenegy esetben pedig
esetkonferenciát. 2014-ben pedig hét alkalommal tartott szakmaközi megbeszélést, tizenhat
esetben pedig esetkonferenciát.33
A Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi működésének tapasztalatai a számok tükrében
Gondozási tevékenység
Gyermekjóléti alapellátásban gondozottak
ebből: Védelembe vettek száma
Ideiglenes hatályú elhelyezés
Átmeneti nevelésbe vett
Önálló helyettes szülőnél elhelyezett

Kezelt probléma típusa
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.)
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Magatartás- és teljesítményzavar
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülőkgyermek közti)
32
33

34
8
1
1
2
Kezelt problémák
száma
(halmozott)
87
1
8
171
24

Ellátott gyermekek
száma
17
1
2
7
6
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Szakmai tevékenységek
Információnyújtás
Segítő beszélgetés
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (védelembe
vétel)
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (átmeneti
nevelés)
Családlátogatás
Konfliktuskezelés
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia

Prevenciós tevékenységek
Nyári napközi tábor

Szakmai
tevékenységek
száma
(halmozott)
154
150
427
7
3

Ellátott gyermekek
száma

3

3

347
18
2
12

34
18
8

Szakmai
tevékenységek
száma
(halmozott)
1

Ellátott gyermekek
száma

31
30
34
7
1
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A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi működésének tapasztalatai a számok tükrében34

Gondozási tevékenység
Gyermekjóléti alapellátásban gondozottak
ebből: Védelembe vettek száma
Ideiglenes hatályú elhelyezés
Átmeneti nevelésbe vett
Önálló helyettes szülőnél elhelyezett

Kezelt probléma típusa
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő,
stb.)
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe
való
beilleszkedési
nehézség
Magatartás- és teljesítményzavar
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülőkgyermek közti)
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7
2
2
Kezelt problémák
száma
(halmozott)
54

Ellátott gyermekek
száma

122
42

8
5
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9

8
2
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Szakmai tevékenységek
Információnyújtás
Segítő beszélgetés
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel
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Szakmai
tevékenységek
száma
(halmozott)
300
120
628
7
7

Ellátott gyermekek
száma

2

2

366
11
2
11
Szakmai
tevékenységek
száma
(halmozott)
1

35
11
8
Ellátott gyermekek
száma

35
33
35
7
7
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A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi működésének tapasztalatai a számok tükrében 35

Gondozási tevékenység
Gyermekjóléti alapellátásban gondozottak
ebből: Védelembe vettek száma
Ideiglenes hatályú elhelyezés
Átmeneti nevelésbe vett
Önálló helyettes szülőnél elhelyezett

Kezelt probléma típusa
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő,
stb.)
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe
való
beilleszkedési
nehézség
Magatartás- és teljesítményzavar
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülőkgyermek közti)
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3
4
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száma
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Szakmai tevékenységek
Információnyújtás
Segítő beszélgetés
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel
(védelembe vétel)
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel
(átmeneti nevelés)
Családlátogatás
Tanácsadás
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Adományozás
Prevenciós tevékenységek
Nyári napközi tábor

Szakmai
tevékenységek
száma
(halmozott)
172
189
486
3
1

Ellátott gyermekek
száma

4

4

398
236
7
16
4
Szakmai
tevékenységek
száma
(halmozott)
1

34
34
12
4
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e) gyermekvédelem
A gyermekvédelmi feladatokat, a Szociális Alapellátási Intézményen belül, egy fő látja el, bár munkája
szoros összefüggésben áll a családsegítő és –védelmi tevékenységet ellátó családgondozóval. A két
terület, nyilvánvaló okból, nem különíthető el egymástól, így a település szociális helyzetéről, a
rászorultságról kettejük munkája és tapasztalatai tudnak igazán hű képet adni.
Gyermekvédelmi alapellátások keretében a gyermekek napközbeni ellátását a Szociális Alapellátási
Intézmény Bölcsődéje biztosítja. 2012-ben 55 gyermek részesült bölcsődei ellátásban, közülük 5
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel. Gyermekek átmeneti gondozására a 2009. év
novemberében engedélyezett önálló helyettes szülői ellátás keretében van mód. Az ellátást egy házaspár
nyújtja. 2012 során két gyermek volt elhelyezve náluk, összesen 60 nap időtartamban. Az ellátás
igénybevételének oka a szülő egészségügyi és anyagi problémái.
2013 és 2014 évben a helyettes szülőknél gyermek nem volt elhelyezve.36
Az általános iskolában a gyermekvédelmi munka rendszeres, naponkénti feladat, melyet minden nevelő
végez. Célunk, hogy lehetőségeink szerint biztosítsuk a megfelelő feltételeket, hogy a gyermekek
kibontakoztathassák képességeiket, szükség esetén leküzdhessék azokat a hátrányokat, melyek
születésüknél, családi-, vagyoni helyzetüknél, vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak.
Némely környezeti tényező önmagában is veszélyt rejt (Duna, a fő közlekedési útvonal közelsége, a
vörös iszap a lakótelepek közvetlen közelében, a vasúti átjárók). Ezeknél súlyosabbak azonban azok a
hatások, amelyek sok családban érik diákjaink jó részét. A segítés módja természetesen különböző. Ahol
a család érdeklődő, és felismeri segítő szándékunkat, ott közösen keressük a megoldást.
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A kiskorúak helyes irányú testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése továbbra is kölcsönös
együttműködést igényel a nevelési-oktatási intézmények, az önkormányzat és a végrehajtási szervek
között. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk munkája során készséges tájékoztatást, a törvények
alapján lehetséges eljárásokat igényel és kap. Ebben településünk Szociális Alapellátási Intézmény
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szakemberei is sokat segítenek. A hatósági intézkedések,
ha végleg megoldani nem is tudták, de enyhítették a károsító hatásokat. Segíteni igyekeznek azt a törődő
gondoskodást, amellyel iskolánkban minden felnőtt dolgozó körülveszi a nehéz gyermekkort megélő
kiskorú és kamaszodó tanítványainkat.
Az ismétlődő konfliktusok, problémák esetén bevonjuk a komáromi Nevelési Tanácsadó
pszichológusát is, hogy tanácsaival segítse a kollégák munkáját, a család életvezetését.
A

veszélyeztetettség

megelőzése

az

ifjúságvédelmi

feladatok

egyik

sarkpontja:

o tájékoztatjuk a gyermekeket, a szülőket a gyermekek jogairól, a gyermekek jóléte érdekében
működő szervezetekről, szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről
o rendszeres tájékoztató, felvilágosító programok szervezése (egészséges életmód, drog, alkohol,
dohányzás stb.)
o folyamatos konzultációs lehetőség biztosítása (segélykérés)
o szakmai értekezletek, belső továbbképzések a pedagógusok részére.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzet esetében lehetőség van helyettes szülő igénybevételére, átmeneti segély kérelem
benyújtására az Önkormányzathoz, melynek mértéke: egyszeri 50.000 Ft, valamint rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás igénylésére. Krízishelyzetben lévő családok számára a kisbéri családok
átmeneti otthonában találunk elhelyezést.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az egészséges életmódra nevelés fontos része a testi nevelés. A kötelező tanórákon kívül
tömegsportórákon és sportkörökön zajlanak. Minden esztendőben a második évfolyamosoknak tíz
alkalomból álló úszásoktatást szervez a Fekete István Általános Iskola. A téli idényben a komáromi
Diáksport Bizottság szervezésében egyhetes sí táborozásra van lehetőségük a diákoknak.
Rendszeres belgyógyászati és fogorvosi vizsgálaton vesznek részt a tanulók. A védőnői,
családgondozói és iskolarendőri kapcsolattartás egész tanévben folyamatos, rendszeres.
A munkára nevelés és a környezetvédelem ápolása keretében gereblyézést, szemétszedést szerveznek.
Tanévenként két alkalommal hulladékgyűjtésre is sor kerül. Különböző környezettudatos,
természetvédelemmel, egészségvédelemmel kapcsolatos programot, vetélkedőt rendeznek
(energiatakarékossági vetélkedő, almahét az egészségért, ökotábor, ökoiskola, madárbarát iskola).37
A tanév napjaira is több tanórán kívüli programot szerveznek (almahét, takarékossági hét, Föld napja,
Víz napja, hulladékgyűjtések, tisztasági- kommandó, kirándulások, ifjúságvédelemmel kapcsolatos
előadások, Fekete István hét(szavaló- és énekverseny, rajzpályázat, focikupa) öko-hét, úszásoktatás,
hangverseny látogatás, Kele napja, tanulmányi versenyek stb.)
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A tanév befejezésével sem hagyják azonban, hogy a gyerekek a szabadidejüket haszontalanul töltsék.
Almásfüzitő egy ipari lakótelep, ahol jelenleg 12338 általános iskoláskorú gyermek folytatja
tanulmányait a helyi iskolában. Zárt közösség, ahonnan a gyerekek ritkán, vagy soha nem mozdulnak
ki, a közös nyaralás a legtöbb családban elképzelhetetlen. Az iskola éppen erre a tényre reagálva
immáron ötödik alkalommal szervezi két hetes napközis táborát a nyári szünidőben.
A programok megvalósítása során az iskola együttműködik a gyermekjóléti szolgálat dolgozóival, és
más helyi civil szervezetekkel annak érdekében, hogy a gyermekek számára minél színesebb
programokat biztosítson.
Napközis tábort először 2009-ben szerveztek, mely azóta minden nyáron színfolt a település életében.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekétkeztetés Almásfüzitőn az Intézmények Konyhája útján megoldott. A bölcsődében,
óvodában, iskolában a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelő étkeztetésben részesülnek. Az
ÁNTSZ által indított „Minta Menza” program keretében településünk részt vesz az egészséges
táplálkozást népszerűsítő felvilágosító munkában. 2015. szeptember 1–től bevezetésre került az új
közétkeztetési 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet, ez alapján biztosítja az étkezést a konyha.39
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási,
önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Településünk szempontjából nem releváns, nincs hátrányos megkülönböztetésről tudomásunk.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Almásfüzitő Kiskolónia településrészről az iskolás és óvodás korú gyermekek számára az önkormányzat
pedagógus felügyelet alkalmazásával biztosítja az intézményekbe történő eljutást autóbusszal. A más
településről bejáró gyermekek utaztatását az önkormányzat megtéríti, annak érdekében, hogy a
tanulólétszám növekedjen.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi rendszer
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a
köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként
civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul.
Településünkön a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden
gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell
meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A
szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos
gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen
a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg.
38
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Mozgáskorlátozott tanulók jelenleg nem folytatnak tanulmányokat az iskolában. A 2005-ös részleges
épület felújítás során az új ajtók beépítésékor már a mozgáskorlátozottság figyelembe vételével történt a
méretválasztás. A mozgáskorlátozottak feljárója és mellékhelyisége is megépült. A nyílászárók további
cseréje során a megfelelő méretválasztásra figyelmet fordítottunk. Más fogyatékossággal élő gyermek
speciális ellátása nem biztosított az intézményben, szükség estén a körülmények megteremtésével ez is a
tanulólétszám stabilitását szolgálja.
Az óvoda felújítása után teljes mértékben felszerelt, ellátott, biztosítani tudja a fogyatékossággal élő
gyermekek fogadást. Ezért is fontos az iskola épületében is a feltételek biztosítása, hogy az óvodából
zökkenőmentes legyen a beiskolázás.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A tanulás sikere érdeke és célja mind a pedagógusnak, mind a szülőnek. A tanár törekvése, hogy
megteremtse a tanulás feltételeinek lehetőségét. A tanulási és magatartási zavar jelei öt éves kor körül
érzékelhetők (mozgáskoordinációs problémák, figyelemzavar, beszédfejlődés zavarai stb.). Ezek a
gyerekek normál intelligenciakörbe tartoznak, nincsenek súlyos észlelési hiányosságaik, patológiás
viselkedéstüneteik, de az iskolai előmenetelük nem megfelelő. Tanulási kudarcuk teljesítménygyengülést
eredményez, nehezítik számukra a beilleszkedést.
Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. Az iskolának saját főállású fejlesztő
pedagógusa van. A logopédiai feladatokat a komáromi szakszolgálat gyógypedagógusa látja el.
Minden tanév elején (szeptemberben) a fejlesztő pedagógus részletes felmérést készít, amelynek célja a
különböző részképességek színvonalának feltérképezése. Minőségirányítási programunk (BGR)
lehetővé teszi, hogy a fejlesztő pedagógus a tanítókkal való kölcsönös megbeszélés alapján is
foglalkozhasson a lassabban haladó tanulókkal. A kiszűrt tanulók a fejlesztő pedagógus által kidolgozott
egyéni fejlesztési terv alapján, a szakértői véleményben foglalt javaslatok figyelembevételével vesznek
részt a fejlesztőórákon egyéni vagy kiscsoportos formában. Pedagógusaink differenciált
tanulásszervezéssel támogatják a tanulók előrejutását.
Rendszeres időközönként helyben pszichológus segíti a pedagógus munkáját. Ez most nem így van!
Nem jár ki pszichológus, a szolgáltatás miatt Komáromba kell utazni. 40 A helyben történő
fejlesztőórák szervezéséhez a személyi feltételek mellett a tárgyi feltételeket is igyekszünk megteremteni.
Tárgyi eszközök: fejlesztőszoba, a képesség-, készség-, személyiségfejlesztéshez szükséges alapvető
eszközök, iskolai könyvtár tankönyv- és szakmai anyag gyűjteménye, számítógép, mint fejlesztőeszköz.
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kötelességünknek tartjuk a magatartási, ill. tanulási zavarral
küzdő gyerekek speciális és támogató nevelését. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását
segítő programokat szervezünk. Tanulási zavarok, nehézségek felismerése: A tanulási zavar az a
jelenség, amikor átlagos oktatási körülmények között egy gyerek nem tud megtanulni írni, olvasni vagy
számolni, amikor ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia szintje
alapján elvárható teljesítménytől.
A tanulási zavarok okai:
o A tanuló előzetes ismeretei nem megfelelőek, nem tudja kapcsolni az új ismerethez;
o Nem megfelelően motivált a tanuló;
o A tanulási programok nem veszik figyelembe a gyermek képességeit;
o A tanuló képességei, erőfeszítése nem megfelelő;
o Negatív önértékelés;
40
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o Bizonyos személyiségtulajdonságok;
o Otthoni gyakorlás, támogatás hiánya;
A problémák kezelése: Az alacsony teljesítmény okainak felderítése után a megfelelő módszerek
megválasztásával igyekszünk kezelni a problémákat.
Módszerek:
o Az első osztályosok év eleji szűrése;
o Fejlesztő foglalkozások (a rászoruló tanulók heti két alkalommal lehetőséget kapnak egyéni vagy
kiscsoportos formában a fejlesztésre);
o Differenciált óraszervezés;
o Fokozott egyéni törődés, elbeszélgetés;
o Szülőkkel való szorosabb együttműködés kezdeményezése a gyermek érdekében;
o Korrepetálások;
o Felzárkóztató tevékenység (egyéni, napközi otthon, tanulószobai órák);
o A tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése;
o Motiváló módszerek alkalmazása (pl. drámapedagógia);
SNI tanulók nevelése, oktatása:
Iskolánkban az átlagosnál magasabb a hátrányos helyzetű, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő,
és a sajátos nevelési igényű tanulók száma.
Fontosnak tartjuk a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű
felzárkóztatását. Ennek érdekében lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk számukra az egyéni
teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében a felzárkóztatást.
A sajátos nevelési igényű tanulók a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján egyéni
fejlesztési terv alkalmazásával vesznek részt a fejlesztő pedagógus és logopédus foglalkozásain.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára
iskolapszichológusok száma stb.)

jutó gyógypedagógusok,

Gyógypedagógus és iskolapszichológus nincsen településünkön. Mindkettő alkalmazása nagy segítséget
jelentene a pedagógiai munkában
Általános iskolák adatai - gyógypedagógia
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
osztályok száma (db)

osztályok száma gyógypedagógiai oktatásban (db)

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Személyi feltételek - hiányzó létszámok (fő)

0

Nem szaktanítást végző tanító
Szaktanítást végző tanítók száma
Szaktanítást végző tanárok száma

1,4

1

1

Gyógypedagógusok létszáma
Gyermekvédelmi felelős

0

Iskolaorvos
Iskolapszichológus

0

Kisegítő személyzet

Forrás: TeIR, KSH Tstar
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes
intézményeken belüli szegregáció
Nem jellemző. Az óvodában vegyes csoportokkal működünk. A gyermekek csoportba történő
beosztásánál figyelembe vesszük a szülők kérését. Melyik csoportba, melyik pedagógushoz szeretné
gyermekét íratni. A csoportbeosztás másik tényezője a korosztályi, fiúk – lányok aránya, korosztályon
belül is fiúk lányok aránya. Fontos tényező, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók elosztása is a
vegyes csoportok között közel azonos arányban történjen!
Az iskolában minden évfolyamon egy osztály működik,tehát szegregáció szóba sem jöhet.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
Almásfüzitőn egy általános iskola működik, ezért ez a jelenség nem mutatható ki.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az óvodában „Beóvodázási” tervet készítettünk a 2012-13-as tanévre. Cél: a gyermeklétszám
megtartása érdekében; a nehéz helyzetben lévő családok, gyermekek érdekében, a gyerekek korán
kezdjék meg az óvodai életet. A környezet nevelő hatásának kihasználása, „ingergazdag” környezet
biztosítása.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Figyelemzavar, magatartásproblémák
magatartászavar, érzékeny idegrendszer, labilitás
Tanulási nehézség, alacsony önértékelés

Egyéni bánásmód kialakítása az oktatásban.
Iskolapszichológus alkalmazása
Iskolán kívüli programok, vetélkedő sorozatok,
szervezése, közösség életbe való bevonása.
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Tanulási zavarok.
A gyermekekre fordított kevés idő, a szülői
ellenőrzés hiánya, családi háttér gondos
odafigyelésének, támogatásának hiánya. Negatív
szülői minta
Problémát jelent az egységes fogalomrendszer
hiánya: az egészségügy a „veszélyeztetett
gyermek” fogalmat használja, amelynek a
megítélése számos szubjektív elemet takar és mást
alkalmaznak köznevelési intézmények.
A HHH-s gyermekek feltérképezése érdekében
helyi szervek együttműködése, Óvoda önkormányzat
Tanulás területén rossz családi minta

Gyógypedagógus alkalmazása.
Előadások szervezése a szülő felelősségteljes
szerepéről. Szülői fórumok, klubok szervezése.
Szülők Klubja: „Nem születtünk szülőknek”
mottóval létrehozása, tapasztalatcsere, előadók
meghívása, „Te hogy csinálod?”beszélgetések
tartása
Rendszeres szakmai találkozók szervezése

Intézmények közötti együttműködés
szorosabbá tétele

Gyermekek számára, szülők számára konkrét
példák bemutatása. Tanulás tanítása foglalkozások
szülőknek és gyerekeknek együtt.
A HHH gyermek nincs felkutatva –így nem
Adatgyűjtés
tisztázott a gyermek családi háttere, szülők
Szülők tájékoztatása jogaikról
tájékozatlansága
A jogszabályváltozások bizonytalanságot adnak a
Továbbképzések szervezése a helyi
helyben dolgozók számára. A törvények pontos
szakembereknek.
megismerése, alkalmazása.
A család működését zavaró és akadályozó okok
Szabadidős programok szervezése.
közül a családok anyagi nehézségeiből, család
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés,
családjukkal foglalkozó szakemberek
szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség
továbbképzése a személyiségfejlesztést, illetve a
megemelkedett.
szülők eredményes bevonását segítő ismeretek
elsajátítása, kompetenciák fejlesztése érdekében.
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Almásfüzitő község esélyegyenlőség program céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a
nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése
mind a férfiak, mind a nők számára. Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való
hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit.
A jövőben tervezzük olyan programok megvalósítását, mely segítő a Gyes-ről visszatért édesanyák
elhelyezkedését. Pl.: Igény szerint gyermekfelügyeleti lehetőséget biztosítottunk – a bölcsőde időszakos
gyermekfelügyeletet vállal, a bölcsőde és óvoda igény szerinti nyitvatartási idő bővítése. A jövőben 90
órás ECDL Start számítástechnikai tanfolyam elindítása, egész nyarat felölelő nyári tábor szervezése a
Kulturális és Szabadidőközponttal együttműködve-pl. határozott idejű munkalehetőség biztosítása a
munkanélküli nők számára.
A foglalkoztatás terén az a nő, akinek minél kisebb a gyermeke vagy minél több a gyermeke, annál
nehezebb helyzetben van. A részmunkaidő, a rugalmas munkaidő és a távmunka segíthetne a kis vagy
sokgyermekes anyákon. A helyben történő foglalkoztatás is részben megoldás egy gyermeket nevelő nő
helyzetében. A segítség érdekében több rálátásra van szükség, melyhez helyi felmérések, SWOT
elemzések, interjúk készítése kell a következő időszakban.
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nő több szerepet vállal egyszerre. Leggyakrabban családanya, aki gyermekeket nevel, háztartást vezet,
munkahelyi kötelezettségei mellett. A munkavállalásnak a pénzkeresés, az anyagi kényszer az elsődleges
oka. A kétkeresős családmodell jellemző. A felsőfokú iskolai végzettségű nők és az átlagos
végzettségűek véleménye eltérő. Előbbiek körében azon a véleményen vannak, hogy a nőknek
folytatniuk kell a munkát, az otthoni teendők nem elégíti őket. Bár a munkanélküliség növekedésével a
háziasszonyi szerep azért nagyobb elismerésben részesül. A gyermekvállalás az anyák munkahelyének
bizonytalanná válásával is járhat. A gyermeket nevelő anyák számára a munkahelyi előmenetel is
megnehezedik. Az anyaság és a munkavállalás feszültségeket válthat ki, mert kevesebb idő jut a családra,
a gyermekkel való foglalkozásra, mely lemaradáshoz vezethet a tanulásban. Különösen nehéz a
gyermekeiket egyedül nevelő nők helyzete. A diplomás nők egyszerre szeretnék a karriert építeni,
gyermeket nevelni, és háztartást vezetni. A gyermeknevelés terén sok esetben pótolni kell a másik szülő
szerepét is.
Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
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Forrás: Helyi adatgyűjtés
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Az iskolai végzettséggel, szakképzettséggel nem rendelkező nők sokkal nehezebb helyzetben vannak.
Településünk egy ipari lakótelep volt, ahol a timföldgyár adott munkát a nők jelentős százalékának és
természetesen az egész lakosságnak. Tehát a gyár felszámolása után a munkanélküliség tömeges volt. A
felsőfokú végzettséggel rendelkező diplomás nők jelentős része a Timföldgyár bezárását követően
elköltözött, hogy végzettségüknek megfelelő álláshoz jusson. A dolgozók, közülük a nők is,
szakképzettségükben kevesen tudtak elhelyezkedni. Vagy munkanélkülivé váltak, vagy olyan munkát
tudtak vállalni, melyhez nem kellett szakképesítés. Ezzel megnövekedett az ingázás, mely a családi
mindennapokban a feszültséget növeli.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A munkaerőpiacról való kiesés egyik oka az alacsony iskolázottság. Ezek a nők gyakran nem bejelentett
alkalmi munkát vállalnak. A roma nők esetében ehhez még a korai gyermekvállalás is párosul. A roma
nők körében kevesen vannak, akik munkahellyel rendelkeznek.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Sajnos országosan az a tapasztalat hogy ugyanabban a munkakörben kevesebb bérért dolgozik egy nő
mint egy férfi, a jövőben törekedni kell a bérek egyenlővé, tételére. A településünkön dolgozó nők
jelentős száma a közszféra alkalmazottjai, tehát bérkülönbség a női és férfi alkalmazottak között nagy
arányban nincsen. Az ingázó nők esetében nincs a rendelkezésünkre álló adat.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma.
Almásfüzitőn a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek minden igényt
kielégítenek. 40 férőhelyen várjuk elsősorban a munkaerő piacra visszatérő szülők gyermekeit. A
községünkben működő intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) alkalmazkodnak a családok
munkaidejéhez, reggeli ügyeletet biztosítanak, ha szükséges. Férőhelyhiány nincs, mindegyik intézmény
tud gyermeket fogadni. A közintézményekben rugalmas munkakezdésre ugyan nincs lehetőség, de a
vezetők családbarát módon igyekeznek a felmerülő problémákat megoldani (belső helyettesítés, órarend
tervezése)
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg.
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget
nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok
kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában
kerül sor.
A településen működő bölcsődében Baba-Mama klub működik, mely segíti a szülőket a gyermek
gondozásában, időnként előadásokat szervez, pl.: Elsősegélynyújtó tanfolyam, mely igazán hasznos
ismereteket ad minden résztvevő számára. Az előadások között volt még táplálkozási és fogászati
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bemutató is. A bölcsőde játékok és fejlesztő eszközök kölcsönzésével is segíti a kisgyermekes
családokat.41
A védőnő az ellátást igénylő nők számára tanácsadást nyújt. A gondozás jellemző helyszíne a körzeti
tanácsadó épülete. A tanácsadás célja: a reproduktív egészséget biztosító egészségesebb életmód
megvalósítása, rizikótényezők elkerülése, rizikóállapotok, betegségek (fertőzések), fejlődési
rendellenességek korai észlelése és lehetőség szerinti gyógykezelése. Mindezek elősegítése érdekében a
védőnő családtervezési ismereteket nyújt:
o az egyenrangú, feltétel nélküli szereteten, kölcsönösségen alapuló párkapcsolat kialakításában és
fenntartásában
o a jogok, kötelezettségek, lehetőségek, igénybe vehető támogatások megismeréséhez a stresszkezelés, konfliktus megoldási ismeretek és készségek elsajátítása, kommunikációs módszerek
fejlesztéséhez
o az esélyegyenlőség megvalósulásában, az egészséges reprodukciót szolgáló ellátási formákhoz
való hozzáféréshez.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői
hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény,
egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. A családon belüli erőszak nagy
számban nem jelenik meg településünkön, ez a családgondozók hatékony munkavégzésének és a körzeti
megbízott prevenciós tevékenységének is köszönhető.
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*Kiegészítve a 2015.11.26. napján elvégzett felülvizsgálat alkalmával. Forrás: helyi adatgyűjtés
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Sajnos településünkön ilyen lehetőség nincsen, a lélekszám nem is igényli anyaotthon vagy családok
átmeneti otthonának kialakítását. A megyében igénybe vehető anyaotthonok és családok átmeneti
otthonának férőhelye sajnos nagyon korlátozott számban áll rendelkezésre a válsághelyzetbe családok
számára. Rendszeresen kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mind a megyei mind a
térségben található intézményekkel, szükség esetén az országos befogadó intézményekkel is.
Kapcsolatban állunk a nágocsi Árvácska Anya és Csecsemőotthonnal és a kisbéri Őszi napfény Idősek
Otthona és Családok átmeneti otthonával is. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon községünkhöz
legközelebb Győrben működik. Az Önkormányzat bérlakás biztosításával tudna a helyzeten segítni.
Átmeneti használatra biztosítaná rászoruló családoknak, anyáknak.
A NANE Egyesület családon belüli erőszak felismerése és megelőzése tréningen is részt vettünk.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A településen több civil szervezet élén is nő áll. A képviselő-testületi szinten 7 fő települési
képviselőből: 2 nő.42 Az oktatásban résztvevő pedagógusok zöme nő – a közéletből ők is kiveszik a
részüket. A helyi újság szerkesztésben aktív résztvevők a nők. Az intézmények élén is nők állnak:
bölcsőde, óvoda, iskola, szociális alapellátás, Idősek Klubja, művelődési ház, polgármesteri hivatal.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Településünkön a nőket leginkább érintő probléma a gyermeknevelés. Gyermekneveléssel kapcsolatos
programokat szervez az óvoda, iskola, Baba- Mama Klub is működik helyben. A másik társadalmi
jelenség a munkanélküliség, a foglalkoztatás hiánya. Azok a nők, akik helyben nem jutnak álláshoz,
kénytelenek a környező városokban munkát keresni. Ezáltal több időt vesz igénybe a bejárás, ami a
családtól vonja el a nőket.

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

fejlesztési lehetőségek

Alacsony iskolázottság, szakképzetlenség.

Nyelvtanulás, helyi képzések szervezése,
felnőttoktatás
Átképzések, egész életen át tartó tanulás modell
bevezetése
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
során célzott támogatások körének kialakítása.

Munkanélküliség
Hátrány gyermek vállalása miatt. A gyermekét
egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő
család esetében a szegénység kockázata magas.
Gyermeküket egyedül nevelő nők nehéz helyzete
Nők családon belüli leterheltsége
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Óvoda, iskola, bölcsőde nyitva tartásának
hosszabbítása. Pótnagymama” program: aktív
időskorúak bevonása a gyermekfelügyeletbe.
Felmérések készítése nők körében, ezek
kielemzése, mellyel további segítségnyújtás
lehetséges.
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Családtervezés hiánya.
Egészségi problémák: testi-lelki-szellemi. Káros
szenvedélyek.

Felvilágosítás.
Iskoláztatás, szűrések, felvilágosítások, előadások
tartása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Almásfüzitő, az időskorú népesség tekintetében súlyozottan számon tartható. A lakosság összetételének
jelentős hányadát adják a nyugdíjas korban lévők. Jövedelmi helyzetükre vonatkozó egyöntetű
megállapítást nélkülözve elmondható, hogy a kis nyugdíjasok száma nagyobb, mint azoké, akik több
százezer forintból élnek havonta és jövedelmükből jelentős összeget áldoznának például, utazásra,
önfejlesztésre, tanulásra. A nemek arányát tekintve a nők száma meghatározó, összetartásuk és a
közösségi életben való megjelenésük, az erre való igényük magasabb, mint férfi társaiké.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az időskorú lakosság foglalkoztatása, jelenléte a munkaerőpiacon nem jellemző. Leginkább azért nem,
mert egészségi állapotuk nem teszi ezt lehetővé.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Településünkön az időskorúak számára az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére ezidáig nem volt
kezdeményezés. Felméréseket és adatgyűjtést készítünk, és felmérjük az erre irányuló igényeket. A
jelenlegi nyugdíjra vonatkozó jogszabályok nem teszik lehetővé a nyugdíjasok nagy számban történő
foglalkoztatását. A közintézményekben nyugdíjasok foglalkoztatása nem jellemző. Nyugdíjasok
foglalkoztatását támogató programok településünkön nincsenek, felmérjük az erre irányuló igényeket. A
település sajátossága a konyhakertek művelése az időskorúak körében. A község idős lakosságának nagy
része a kiskertekben megtermelt terményeket saját, családi illetve felhasználásra fordítják. Előfordul a
termények értékesítése is. Az érintett korosztály munkavégzésre irányuló érdeklődése csökkenő
tendenciát mutat.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem jellemző településünkön.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi és szociális szolgáltatások maximálisan hozzáférhetők az idősek számára, akár helyben,
akár utazással egybekötve a megyén belül. Az Idősek klubja heti rendszerességgel tart meghívott
előadókkal valamely krónikus betegség témakörben vagy egészséges életmóddal kapcsolatos
tájékoztatást, előadást. A családsegítő szolgálat és az idősek klubja, gondozónők közti szoros
munkakapcsolat eredményeként elmondható, hogy a tájékoztatás mindinkább szélesebb körben eljut a
célcsoporthoz. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális szolgáltatások közül a gondozás,
étkeztetés - jövedelmi helyzettől függően szociális étkeztetés, házi gondozás, bevásárlás,
gyógyszerkiváltás, betegszállítás megszervezése, időpont egyeztetés az egészségügyi intézményekkel,
tanácsadás és családgondozás jellemzően segítik az időseket. Elsődleges cél, hogy az idős saját
otthonában maradhasson, a lehető legkésőbb kerüljön szociális intézményi elhelyezésre. 43
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A kulturális igényről és a részvételre való hajlandóságról elmondható, hogy a nyugdíjas generáció
minden évben jelentős létszámmal vesz részt a kulturális programokon. A helybeli adottságokat
kiemelve például az Almásfüzitői Hírek havi lap ingyenesen hozzáférhető a lakosság számára, a
művelődési ház által szervezett előadásokról elmondható, hogy az önkormányzat által támogatott
rendezvények, előadások jegyei jutányos belépődíjjal látogathatók. A Füzitői Napok, családi
rendezvények (sportnap, gyermeknap, fűzfanap, családi nap, borünnep, tavaszünnep, idősek napja,
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színházi előadások, könyvtárban tartott egészségklub előadásai)44 könnyen megközelíthetők,
akadálymentesített területen és közintézményben zajlanak.
c) idősek informatikai jártassága
A közintézményekben rendelkezésre álló számítógépek és egyéb informatikai eszközök ingyenesen,
illetve csekély óradíj fejében használhatók. Az érdeklődés megoszlik a nemek aránya alapján,
iskolázottság alapján is.
Idősek infromatikai jártassága (fő)
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Forrás: Helyi adatgyűjtés
*Kiegészítve a 2015.11.26. napján elvégzett felülvizsgálat alkalmával. Forrás: helyi adatgyűjtés

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A tevékenységek sokszínűségére az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény, Almásfüzitői Petőfi
Sándor Művelődési Ház munkatársai illetve a civil kezdeményezésre megalakult klubok sokféle
lehetőséget biztosítanak. Borbarát Klub, Kertbarát klub, Citera klub, Idősek Klubja, Nosztalgia Klub
Kiskolónia,45 Idősek Nappali Ellátása- napközbeni foglalkozások aktuálisan valamely ünnepnapra való
felkészüléssel hangulatban, ismeretekben, dekorációban, Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezésében
színházi előadások látogatása. Főként az egyedülálló nők körében jellemző, hogy magányosnak érzik
magukat, igény jelentkezik részükről a párkapcsolat létesítésére.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
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fejlesztési lehetőségek
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„Pótnagymama program”
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Krónikus betegségek előfordulásának gyakorisága
Kommunikációs alternatívák
Elszigetelődés (80 és 80 év feletti)
Egyedüllét, elmagányosodás

Kertbarát klub, Borbarát klub, Nyugdíjas klub,
Idősek nappali ellátása, Művelődési Ház
programjainak népszerűsítése.
„Életmód klub” szervezése
Internet használat, mobil – telefon használat
tanítása
„Időslátogató” program bevezetése
Párkapcsolat teremtő rendezvények szervezése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a népesség
5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %,
látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A fogyatékos népességen
belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan
meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya.
Almásfüzitőn a fogyatékossággal élő lakosság száma alacsony, ennek a rétegnek a legfőbb problémája az
önellátási képességük sérülése, az információ áramlás hiányosságai és a kirekesztettség érzése. A
fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek
alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási
helyzetéről.
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk
olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi
életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az
iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás
területén is.
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni
szükségletek alapján tervezzük
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
Helyben a fogyatékosok közfoglakoztatása a közmunkaprogram keretében részben biztosított. Az
enyhe értelmi fogyatékosok bevonhatóak. Az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Idősek
Klubja programokat szervez, melyen részt vehetnek, illetve a Művelődési Házban és telephelyén, az
Azaumban is van számos olyan rendezvény, melyen aktívan részt vehetnek pl. karácsonyi díszek
készítésében, fafaragásban, kosárfonásban stb. Különösen fontos a két település integrálása, a
Kiskolóniaiak rendszeresen meghívást kapnak az Idősek Klubja rendezvényeire. 46
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Sajnos tapasztalható a fogyatékos személyek hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén,
legfőképpen abban, hogy minimális munkalehetőség kínálkozik számukra az elhelyezkedést illetően.
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A munkáltató
46
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előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében a
foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adataiból tudunk kiindulni, mely
9%.
Az almásfüzitői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a megváltozott munkaképességű személyeket
támogató és foglalkoztató szervezetekkel kapcsolatot tart (Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálata
és Fogyatékosok Nappali Intézménye, Mozgáskorlátozottak Egyesülete) a környékbeli
munkalehetőségekről informálja őket.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Idősek Klubja időszakosan évszaknak és ünnepkörnek megfelelő programokat szervez, melyen részt
vehetnek/vehetnének a fogyatékos személyek is pl. karácsonyi díszek készítésében, bodzaszörp
készítésben, a kirándulásokon, ismeretterjesztő előadásokon. A Művelődési Házban és Azaumban is
van számos olyan rendezvény, melyen aktívan részt vehetnek pl. fafaragás, kosárfonás stb. A
fogyatékos személyek részvételi szándéka és aktivitása azonban nem túl jelentős, holott a lehetőség
adott.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Természetbeni ellátásokban részesül a célcsoport Karácsonykor tartós élelmiszercsomag formájában.
Pénzbeli támogatások településünkön: átmeneti segély, szociális segély illetve az állami fogyatékossági
támogatás.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A közszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosított a célcsoport számára is, a közlekedésben segítségükre
van a Máltai Szeretetszolgálat. Információhoz való hozzájutásban és a közösségi életben való aktív
részvételben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Idősek Klubja, a Családorvos segít.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a középületei akadálymentesítésére.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A településen a közszolgáltatásokhoz, a kulturális és sportprogramokhoz a fizikai, akadálymentesített
hozzáférés biztosított. A Sportház és a Művelődési Ház épülete, valamint a Teleház, Egészségház47
akadálymentesített. A település honlapja a vakok és gyengén látók számára szintén akadálymentesített. A
lakóépületek részben megfelelnek a szabványos akadálymentesítésnek, a társasházi közösségek azonban
anyagi lehetőségeik korlátozottsága miatt nem mindenhol képesek az átalakítások finanszírozására.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Településünkön nincsenek kifejezetten fogyatékosok számára létesített munkahelyek. A vállalkozások a
munkakörülményeket a szabványos előírásoknak megfelelően alakítják ki.
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d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A helyi közlekedés, a járdák, parkok fizikailag akadálymentesítettek.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások,
fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A fogyatékosok személyek közlekedésében a Máltai Szeretetszolgálat autója nagy segítséget jelent,
telefonon jelzett utazási szándék esetén a fogyatékos személy fuvarozását vállalják szakrendelésre,
gyógyászati kezelésekre stb. Az Idősek Klubja minden nap nyitott kapuval várja őket, ahol be tudnak
kapcsolódni a klub életébe, a különféle programokba. Emellett a Máltai Szeretetszolgálat Komáromban
szintén nyitott intézmény számukra, a gondozottak szállítását, napközbeni ellátását, rendkívül színes
programkínálatot biztosítva számukra /lovaglás, úszás, kézművesség, egyéni mozgásfejlesztés stb./.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Településünkön nem jellemző a pozitív diszkrimináció.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az önellátási képesség sérülése.

Szakemberhez irányítás, programokon való
részvétel elősegítése.
A fogyatékkal élők szűrővizsgálatokon való minél
nagyobb számban történő részvételének
elősegítése.

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe.
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.
Információhiány.
Nem áll rendelkezésre elég adat a
fogyatékosokról.

A helyi középiskolások önkéntesként történő
bevonása társadalmi munka keretében.
Adatgyűjtés.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések
feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi
megállapodások száma stb.)
Település nagyságához képest az elmúlt évtizedekben jó néhány civil szervezet alakult, ezek egyesületek,
klubok és alapítványok köré csoportosulnak.
Almásfüzitő Timföld Horgászegyesület
Az egyesület 1969. decemberben 42 fővel alakult. Jelenlegi létszáma 123 fő, örvendetes, hogy 9
gyermek is tagja az egyesületnek. Célul kell kitűzni, hogy a fiatalok minél nagyobb létszámban vegyenek
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részt szabadidő hasznos eltöltésében. Elsősorban a szülőknek kell jó példát mutatni és gyermeküket
már kiskorban elvinni horgászni és személyes példamutatással rávenni a kisgyermeket az értelmes
időtöltésre. Ehhez az egyesület részéről kellő propaganda munkát kell kifejteni. Kellő számú és jól
felkészült segítők igyekeznek a fiatalokat nyári táborokkal a horgászat felé orientálni. Kihasználva a
Horgásztanya adta lehetőséget képzőművész, kézműves és régészeti tábort szerveznek. A térségben
népszerű a felújított Horgásztanya és a Csónakház Pihenőháza. Mindkét létesítményt gyakran igénybe
veszik nyári turisztikai, szabadidős programok, táborok céljára Az intézmény tartalmi munkája,
kulturális szolgáltatása a település nagyságához – és más hasonló méretű településhez – viszonyítva
sokrétű és változatos. Minden korosztály talál magának művelődési, szórakozási alkalmat. Különösen
nagy figyelmet fordít az egyesület az egészségmegőrzést – pl: jógatábor - gyermek és ifjúságnevelést
segítő ismeretterjesztő előadások szervezésére.
Almásfüzitő Sport Club
A legrégebbi egyesületet, jogelődje Dunavölgyi Timföld Sport Egyesület néven 1948-ban alakult. 2008ban ünnepelte fennállásának 60.-ik évfordulóját, kiállítással, közös megemlékezéssel ünnepelte az
egyesület ezt a nem mindennapi kerek évfordulót. Egyesület kilenc szakosztállyal, 108 fős
taglétszámmal, - melyből 38 fő óvodás és iskoláskorú gyerek- működik. Labdarúgás,- 5 korcsoporttal karate, tenisz, sakk, röplabda, lábtenisz, egészségügyi torna, tömegsport, asztalitenisz. Célul kell kitűzni
a tehetséges fiatalok figyelmét a sportolási lehetőségre irányítani. Erre jó példa a már óvodás korban is
megkezdett labdarúgás és karate foglalkozások bevezetése, hozzáértő és lelkes munkatársak irányítása
mellett. A nagy eredményeket tudó sportmúlt a jelenlegi vezetésnek kellő erőt kell, hogy adjon a
nagyszerű lehetőségek kihasználására. A Fekete István Általános Iskolával karöltve kell a gyermekek
figyelmét a sportolási lehetőségre irányítani. A megye egyik legnagyobb sportcentrumával büszkélkedhet
Almásfüzitő, a ritkának számító 9 szakosztályt működtető egyesület köszönettel tartozik
önkormányzatnak a megfelelő anyagi háttér és létesítmény biztosításáért.
Almásfüzitői Borbarátok és Kertbarátok Egyesülete
2006-ban alakult, jelenlegi létszám 43 fő. A jogelőd az Almásfüzitői Kertbarát Kör 1980. márciusban
alakult, szakmai vezetője 1987-ig Kakas Imre kertészmérnök lett, majd Beke Zsolt kertészmérnök vette
át a kör vezetését. Az alapító tagok létszáma 26 fő volt. 2004-ben Wachtler Ede személyében új
választott elnöke lett a körnek, ami 2006-ban egyesületté alakult. Az alakuláskor 20 kertbarát és 15
borbarát hölgy vett részt az egyesület munkájában. 1984. márciusban volt az első borverseny, amely
jelenleg már túlmutat a település határain, szinte országos eseménnyé nőtte ki magát. Az egyesület tagjai
rendszeresen részt vesznek a Füzitői Napok rendezvényein. Itt mutatják be terményeiket, jó boraikat és
minőségi pálinkáikat. Sátrukat sok füzitői keresi fel, jó tanácsokért és nem utolsó sorban a kiváló italok
kóstolása végett. Siker, hogy a létszámuk az évek során nem csökkent, sőt újabb tagokkal bővült. Ennek
oka a színvonalas munka, a sikeres szakmai előadások és jól szervezett kirándulásokon tapasztalt
élmények sokasága.
Célul kell kitűzni, hogy egy-egy előadásra ne csak az egyesület tagjai kapjanak meghívást, hanem kellő
propagandával a téma iránt érdeklődők is részt vehessenek. Ennek jelentőségét abban látjuk, hogy az
Önkormányzat 2013-ban rendezte a kiskertek bérleti jogviszonyát, sok bérlő most ismerkedik a
kertműveléssel, a részükre eljuttatott szakmai ismereteknek nagy hasznát látnák a kezdő kertművelők.
Aloxid Vizisport Egyesület
1992-ben alakult, létszáma jelenleg 50 fő. A létszám kétharmada füzitői, az egyharmad Komárom és
Tata városhoz köthető. Fő tevékenységük a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés
biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
kibontakozása, elsősorban az almásfüzitői lakosság számára Az egyesület a tagság által elfogadott
munka és túraterv alapján szervezi tevékenységét, együttműködve a községi önkormányzattal és más
civil szervezetekkel is. Az 1980-as években az akkor még vízi sport szakosztály tagjaként, egy lelkes
pedagógus Boros Ferencné férje segítségével a vízi túrázás megismertetése érdekében gyermekek
sokaságával igyekeztek megszerettetni a dunai vízi sportot. 20 éven keresztül tanították kajakozni és
kenuzni az érdeklődő gyermekeket. Ezt a szép hagyományt érdemes lenne feleleveníteni. Az egyesület a
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Timföldgyár működése idején komoly eredményeket ért el a motorcsónakversenyeken, Almásfüzitőn
országos motorcsónak verseny is volt. 1981-től szinte évente megrendezésre került a HUNGALU
Kupa, amelynek sikere bíztatást adott az egyesületnek a további években egyre emelkedő színvonalú
versenyek szervezéséhez. 1987-ben Almásfüzitőn rendezték meg az S 500 kategória Európa
bajnokságát. A sikerekkel teli múlt okot adhat arra, hogy a jelen fiataljai is megismerhessék ezt a nem
olcsó, de gyönyörű sportot. Éveken keresztül sikeres túraként tartjuk számon az egyesület által
rendezett Mikuvinyi Sámuel vízi túrát Cél: a szakosztály életét propagáló anyag megjelenése, a fiatalok
számára vonzóvá tenni ezt a sportágat.
Almásfüzitő Horgászegyesület
Egyesület alapítási éve 1951. Taglétszámuk 80-100 fő körül alakult az elmúlt években. Alapszabályuk
szerinti tevékenységük: - a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése- tagjai részére a törvényes
horgászati lehetőségek biztosítása, a horgászoknak a társadalmi együttélés és horgászerkölcs
szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. A kiskolóniai és a
MOL lakótelepen élők szabadidős sportját biztosítja az egyesület. A 90-es években a Füzitői Napokon
több alkalommal is az önkormányzati rendezvények színhelye volt a Prépost szigeten található
horgászparadicsom. Évente részt vesznek a föld napi szemétgyűjtésben, környezetvédelmi napok
szervezésében.
1760. Sporthajó Egyesület
Az Almásfüzitői 1760 Sporthajó Egyesület lehetőséget kíván biztosítani minden érdeklődő személy
részére, hogy biztonságos keretek között kipróbálhasson vízi sportokat, és aktívan elősegítse az
egészséges és aktív életmód népszerűsítését. Az Egyesület különös hangsúlyt fektet az utánpótlás korú
sportolók támogatására. Az egyesület létszáma jelenleg 25 fő. Kötelező feladata az egyesületnek a
kikötői stég üzemeltetése. Az egyesület évente több alkalommal is végez társadalmi munkát,
rendszeresen bekapcsolódnak a föld napi szemétgyűjtésbe. A május 1-i programok aktív részesei, az
izsai átkelést motorcsónakokkal biztosítják. Az évente a horgásztanyán megrendezésre kerülő
horgásztáborban résztvevő gyermeket is megismertetik a vízi járműveikkel és motor csónakáznak a
Dunán.
Füzike bábcsoport
2006. óta működik a Művelődési Házban. Jelenleg az iskolában működik, nem a művelődési
házban!48 Fenyvesi Anna tanítónő pálcára szerelt zsákbábbal próbálja szereplésre ösztönözni a
gyermekeket. Alsó tagozatosok járnak a csoportba, jelenlegi létszám: 12 fő. Sokat dolgoznak a
megjelenítés minőségén. Fenyvesi Anna fáradhatatlanul alkot a gyermekekkel. A csoport rendszeresen
fellép a Füzitői Napokon, kiállítások megnyitóján, pl: Dr .Halász Sándor fafaragó 2012. évi kiállításán,
Szabó Ferencné Márta 2011. évi kiállításán, a helyi általános iskola, az Idősek Klubja, a bölcsőde
rendezvényein. A szőnyi kulturális Egyesület felkérésére is szerepeltek, Nyergesújfalun rendezett megyei
bábfesztiválon bronz fokozatú elismerést kaptak. A bábcsoport léte elsősorban az irányító pedagógus
pozitív hozzáállásán és a gyermekek lelkesedésén alapul.
Cél: a gyermekek részére szereplési lehetőség maximális kihasználása, a sikerélmény fontos a
gyermekeknek.
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Baba-mama klub
2004-ben született meg a gondolat, hogy a településen élő anyukákat és gyermekeket a bölcsőde
kisgyermeknevelők49 meghívják olyan közös játékra, ahol egyrészt lehetőség nyílik arra, hogy
kikapcsolódást nyújtson a kisgyermekével50 otthon lévő anyukáknak, másrészt kicserélhetik
tapasztalataikat, gyarapíthatják tudásukat a gyermekek gondozásával, ápolásával, nevelésével
kapcsolatban, jobban megismerjék a gyermekük fejlődését, életkori sajátosságait. Hetente,
csütörtökönként került sor a foglalkozásokra. Zenés, játékos, mesés együttlétek szükségességét az
elmúlt 8 év időszaka is bizonyítja. Átlagosan 10-12 aktív anyuka, gyermek veszi igénybe a szolgáltatást,
vidékről és másik településrészről is bekapcsolódnak a kis közösségbe.
Nyugdíjas klub
2005. márciusban alakult 9 fővel, létszáma jelenleg 27 fő. A klub létrehozásának célja a magány oldása
volt. A klub a nyugdíjasokról szól, akiknek a létszáma a lakótelepen egyre növekszik. A klub tagjai
minden hónap első hétfőjén találkoznak, ahol érdekes és mindenkit érdeklő előadásokat hallgatnak meg,
kirándulnak, részt vesznek az önkormányzati rendezvényeken és a község kulturális életében. Az évek
során sok kiváló előadót sikerült felkérni és ami örvendetes, hogy előadói díj fizetésére csak egy
alkalommal került sor. A klub tagjai minden év novemberben elfogadják a következő év munkatervét,
amelynek összeállításában sok esetben segítséget nyújt a művelődési ház intézményvezetője is, aki nagy
pártfogója a klubnak. A kitüntető figyelemre a klub rászolgált, sok-sok közösségi rendezvény részesei a
klubtagok, sok önkéntes munkával járulnak hozzá a községi rendezvények sikeréhez.
2014-ben alakult Kiskolónián a Nosztalgia Nyugdíjas Klub, mely szorosan együttműködik az
Idősek Klubjával.51
Almásfüzitői Vegyeskar
A vegyeskar 1975 elején alakult, a Timföldgyár beindulásának 25.-ik évfordulója tiszteletére, alapító
karnagya Tóth Lajos, aki a fúvószenekart is vezette. 1977-ben a női énekkar 51 fő, a férfi kar 25 fő volt.
Az évek során ez a létszám sokat változott. A létszám jelenleg 12-15 fő között van. A jelenlegi vezető
Horváth Istvánné második alkalommal vezeti a kórust. Az énekkar évente 12-15 alkalommal lép
színpadra. Szerepelnek állami és községi ünnepeken, dalos találkozókon és népművészeti
rendezvényeken.
Cél: a fiatalabb korosztály bevonása az énekkar munkájába. Erre jó példa 2000-ben és 2001-ben az
önkormányzati intézmények dolgozóiból alakult alkalmi kórus karácsonyi szereplése óriási sikerrel. Meg
kell találni a módját a jó hangú és vállalkozó kedvű fiatalok bevonására a kórus munkájába. Az
óvodában és a bölcsődében dolgozó közalkalmazottak énektudása közismerten jó, a velük való
gondolkodás a lehetséges utánpótlást jelenthetné.
Citerakör
2009-től a korábbi vezető Bolla Gyula munkáját Bedecs Ilona vette át. Évente sikeres citera találkozót
szerveznek, nyári tábor keretében ismerkednek a résztvevők egymás munkájával, ahol sikeres
hangversennyel zárják az egyhetes tábort. Fellépnek községi és önkormányzati rendezvényeken. Cél az
utánpótlás nevelése.
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Egészség és életmód klub
Érdeklődéssel indult a füzitői egészség és életmódklub, kéthavonta a községi könyvtárban tartja
összejövetelét a klub. Ez egy új kezdeményezés a településen. Az önkormányzat a Tatai
Környezetvédelmi Zrt közös ötlete alapján és a cég támogatásával egészség klubot szervezett.
Meglepően nagy érdeklődés mellett olyan fontos egészségügyi témákban kaphattunk ízelítőt mint pl: a
jó és rossz stressz, időskori cukorbetegség kialakulása, tünetei, kezelése, diéta, praktikus tanácsok,
receptek, vagy miért jó vagy rossz a koleszterin, mit tegyünk, hogy egyensúlyban tartsuk a
koleszterinszintünket? A klub jó lehetőséget ad mindazok számára, akik otthoni vagy munkahelyi
problémáik megoldásához várnak és kapnak szakmai útmutatást. A klub nyitott, bárki részt vehet, csak
el kell menni és meghallgatni az értékes és hasznos előadásokat.
Egyházi szervezetek
Az 1990-es évektől a Művelődési Ház adott otthont a katolikus miséknek. A katolikus hitélet
fellendülése Almásfüzitőn 1998-ban kezdődött, a pozitív változás Szőny és Almásfüzitő plébánosa
Kántor Antal kanonok nevéhez köthető. Kántor Antal és a katolikus hívek kitartásának eredménye,
hogy Almásfüzitőn 2000. november 11.-én megtörtént a katolikus templom ünnepélyes alapkőletétele
és 2002. június 27.-én a templom felszentelése. Az épület 160 millió Ft-ból épült fel, 150 fő
befogadására alkalmas. A templomnak két védőszentje van, Szent István és társvédőként Szent
Liboriusz. Az épület csodálatos akusztikájának köszönhetően több alkalommal adott otthont a Füzitői
Napokon jeles énekkarok fellépésének, legutóbb a komáromi Egressy Béni Zeneiskola előadása volt
hallható Adventi Koncert néven, 2012. decemberben. Nyikus Anna népi iparművész „Koronánk,
gyöngyünk” címmel mutatta be egyházi témájú anyagát a katolikus templomban. Milus Ferenc plébános
személye nagy nyereség a településnek, ugyanis a plébános úr szívesen ad otthont művészi
eseményeknek is a templom falai között.
A reformátusoknak nincs templomuk a településen. Ennek ellenére a hitélet gyakorlása a Művelődési
Házban évek óta biztosított. Jelenleg Nagy Attila Ákos szőnyi református lelkipásztor minden hónap
első vasárnapján tartja az istentiszteleteket.
Fontosnak ítélem az egyházak karitatív tevékenységének propagálását.
A dunai árvíz ráirányította a figyelmet a védekezésben résztvevő civil szervezetekre. Sajnálatos, hogy
településünkön nincs a Vöröskeresztnek helyi szervezete. Léte nagy segítséget jelentett volna az
egyhetes megfeszített munka elvégzésében. Tény, hogy a Vöröskereszt nagy feladatot oldott meg a
vészterhes napokban, de helyi önkéntesek nélkül.
Cél mielőbb arra alkalmas emberek személyes felkeresése és egy helyben működő Vöröskereszt
szervezet megalakítása.
Ugyancsak hiányzik a településről a sok-sok évig eredményesen működő polgárőrség. Cél: a
megalakítása. Az Önkormányzat erre irányuló kezdeményezése eddig nem járt sikerrel, de nem szabad a
reményt feladni.
Érdekvédelmi szervezet nem működik a községben.
Közfeladatot ellátó szervezetek
A 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvény 2.§. 19. pontja szerint a közfeladat: „jogszabályban
meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési
cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez ideértve a
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint a feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítását is.” A civil törvény hatálya alá tartozik a „Harmonikus Életért Közalapítvány”, mely
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2014. márciusától már nem közhasznú szervezet, de feladatait tekintve változatlan,52 valamint az
„Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola Gyermekekért Alapítványa „ Közhasznú szervezet.
Harmonikus Életért Közalapítvány
1994-ben alapította a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. A közalapítvány létrehozásának célja
Almásfüzitő lakossága körében a betegség megelőző tevékenység, felvilágosítás folytatása, az
egészségesebb életmód összetevőinek megismertetése, népszerűsítése, elfogadtatása. Idős korú, beteg és
hátrányos helyzetűek támogatása, életkörülményeik javítása. A község intézményein keresztül
művelődési, kulturális és oktatási célok – különösen iskolarendszeren kívüli oktatás, az általános
műveltséget bővítő ismeretterjesztés, és ezeket elősegítő csoportos utazások támogatása. A település
szellemi és anyagi értékeinek megóvása, gyarapítása, helyi alkotók és pályakezdők támogatása. Diák és
tömegsport rendezvények szervezése és az ilyen jellegű rendezvények anyagi támogatása,
környezetvédelem kiemelt kezeléséhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása. A közalapítvány
anyagi helyzete a megváltozott adójogszabályok miatt kedvezőtlenül alakult az elmúlt 3 évben. Egyre
csökkenő összegben érkezik a számlára az 1 %-os felajánlás. A közalapítvány majdnem 20 éve tölt be
fontos szerepet az alapító okiratban foglalt célok megvalósításában. A 2014-től létrejövő új kuratórium
új célokat és új szellemiséget kell hogy képviseljen a megújulás érdekében. A közalapítvány
kuratóriumának létszáma 5 fő. A tagok társadalmi munkában végzik a munkájukat.
Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola Gyermekekért Alapítványa
Ráduly Zoltán almásfüzitői vállalkozó anyagi támogatásával, 50.000 Ft alapítói tőkével jött létre 1998ban. Az alapítvány célja: A Fekete István Általános Iskola tanulói szellemi és fizikai fejlődésének
elősegítése. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti az iskolában folyó nevelő, oktató
munka tartalmi fejlesztését, anyagi háttér biztosításával szolgálja a tanulók érdekeit, valamint az iskola
magasabb színvonalú működését. A kuratórium létszáma 5 fő, a tagok társadalmi munkában végzik a
munkájukat.
Az alapítvány anyagi támogatásával jött létre pl: A Fekete István Napok rendezvényeinek támogatása,
úszásoktatás, nyári táboroztatás támogatása, Fekete István díj, gyermeknap támogatása. Az alapítvány
anyagi alapjait Kaptay György kuratóriumi tag áldozatos és kitartó munkával teremtette meg. 2008-ban
bekövetkezett halála nagy veszteség az alapítvány számára, elsősorban az anyagi alapok
előteremtésében. Az alapítvány fő támogatója éveken keresztül a Tatai Környezetvédelmi ZRT volt.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Almásfüzitő Község Önkormányzata minden évben elkülönít a költségvetésében keretet a civil
szervezetek támogatására. A támogatás odaítélése a helyi rendelet alapján történik.
Településünkön nem működik nemzetiségi önkormányzat.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Almásfüzitő tagja a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi (Komárom és Környéke Önkormányzati)
Társulásnak. E társulás keretében közösen oldjuk meg a belső ellenőrzési, gyepmesteri, központi
ügyeleti feladatokat.
Ugyancsak tagjai vagyunk a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, mely
összehangolja a megye településeinek hulladékgazdálkodási feladatait.
Almásfüzitő tiszteletbeli tagja a Hídverő Társulásnak, melynek keretében a határon túli magyarokkal
való partneri viszonyt ápoljuk.
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Almásfüzitőn nem működik nemzetiségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Helyi Esélyegyenlőségi Program által felvázolt célcsoportok az esélyegyenlőség elve alapján minden
civil szervezet nyitott a célcsoportok fogadására. Mindenki egyenlően hozzáférhet a civil szervezetek
nyújtotta lehetőséghez. Jó példa erre a 2009. óta évente megrendezésre kerülő nyári tábor az általános
iskolában 2009-ben 50 fő, 2010-ben 58 fő, 2011-ben 76 fő, 2012-ben 72 fő, 2013-ban várhatóan 65 fő
vesz részt a nyári táborban. A 115 iskolás korú gyermek 35 %-a hátrányos helyzetű, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek ezt a családok. Ennek a tábornak a léte azért is fontos,
mert a közös nyaralás a legtöbb családban szinte elképzelhetetlen. A gyermekek 2 hetes gazdag
programját 2009-ben 10 fő, 2010-ben 15 fő, 2011-ben 15 fő 2012-ben 15 fő, 2013-ban várhatóan 9-12
fő segítő önkéntessel oldják meg. Az iskola vezetése évek óta a 2 hetes programot ingyen nyújtja diákjai
részére.
Az Önkormányzat évente pályázati lehetőséget ajánl fel civil szervezetei számára, mindazok a
szervezetek, akik pályáznak lehetőséget adnak a HEP által felvázolt célcsoportoknak a programokban
való részvételre. Egyre sikeresebbek a községben évente több alkalommal is megrendezésre kerülő
családi napok, főzéssel és gyermekprogramokkal. Úgy látjuk, erre nagy igény van, a siker garantált.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A helyi gazdasági társaságok szívesen támogatják az önkormányzat kezdeményezéseit, nemcsak
segítségnyújtással, hanem anyagi támogatással is.

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
Az esélyegyenlőségi referensek program elkészítésébe felkérték azokat a személyeket, akik a legtöbb
hasznos információval rendelkeznek a településen élőkről. Ők a hatékony munkájukkal, kommunikáció
útján biztosítják a nyilvánosságot, továbbá programunkat kihirdetjük a település honlapján keresztül is.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló
eszközök bemutatása.
A lakosság véleményének, észrevételeinek visszacsatolását a honlap és a személyes interjúk szolgálják.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

A szegénység oka és következménye a
tartós munkanélküliség, számuk nem
csökken.
Lakásfenntartási problémák.
Alacsony iskolázottság.

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása.
Szociális bérlakások, befogadó falu.
Taszpont
lehetősége,
önmanagelés
elsajátítása.
Motiváció hiánya.
X-boksz klub.
Figyelemzavar, magatartásproblémák.
Egyéni bánásmód kialakítása az
oktatásban
Tanulási nehézség, alacsony önértékelés. Iskolán kívüli programok, aktív közösségi
élet.
A szülői ellenőrzés hiánya.
Előadások a szülő felelősségről.
Negatív szülői minta.
Szülői fórumok szervezése.
Egységes fogalomrendszer hiánya.
Rendszeres szakmai találkozók
szervezése.
- „Pótnagymama”,
-Ráérő idő, -krónikus betegségek,
- „Életmód klub”,
-Kommunikációs
alternatívák,
- „Wifi klub”
Elszigetelődés
- „F.Ö.N csoport” (fiatal önkéntesek)
Alacsony iskolázottság
Helyi képzések, átképzések
A nő, mint anya gondjai (családi Pótnagymama program
leterheltség, elhelyezkedés nehézségei)
Szűrések,
egészségvédelemmel
A nő egészségi állapota
kapcsolatos projektek megvalósítása
Szakemberhez irányítás.
Az önellátási képesség sérülése.
Segítség
a
szűrővizsgálatok
Szűrőprogramok hozzáférhetősége.
elérhetőségében.
Önkéntes helyi középiskolások bevonása.
Információhiány.
Nem áll rendelkezésre elég adat.

Adatgyűjtés.
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Helyi
foglalkoztatási
eszközök
alkalmazása.
Az állampolgárok életminőségének
folyamatos vizsgálata. Szükséglet
alapú szolgáltatások szervezése.
Szakemberek együttgondolkodása.
Rendszeres szakmai találkozók.

Gyermekek

Szülők tájékoztatása.
Programok szervezése.

Idősek

Nők

- „Pótnagymama”,
- „Életmód klub”,
- „Wifi klub”
- „F.Ö.N csoport” (fiatal önkéntesek)
Tanfolyamok szervezése
Pótnagymama program
Egészségvédelemmel kapcsolatos projekt

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Helyi Önkormányzat (Polgármester)
Munkaügyi központ komáromi kirendeltsége.
(Kirendeltségvezető)
Szociális Alapellátási Intézmény Almásfüzitő
(Intézményvezető)
Helyi Általános Iskola és a helyi Óvoda
(Intézményvezetők)
Szociális Alapellátási Intézmény Almásfüzitő
(Intézményvezető)
Idősek Klubja vezetője, családgondozó53
Önkormányzat az iskolával
Szociális Alapellátás
Művelődési ház, civil szervezetek
Helyi Önkormányzat (Polgármester)

Fogyatékkal
élők

A kommunikáció színterének bővítése,
elérhetővé tétele.
Adatgyűjtés
problémáik
feltárására,
életminőségük javítására.
Egészségügyi
szűrővizsgálaton
való
részvétel segítése.

Foglalkoztatási
Osztály
komáromi
kirendeltsége.
(Kirendeltségvezető)
Máltai Szeretetszolgálat.
(Intézményvezető)
Szociális Alapellátási Intézmény Almásfüzitő
(Intézményvezető)

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák aktív szereplői a helyi társadalomnak.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzetén javítani tudjunk.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek létszámának növelését a közintézményekben, hogy ezzel
biztosítsuk a kistelepülés létét. A köznevelési intézmények nélkül a település veszélyben van.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy merjenek gyermeket vállalni, hogy helyben is
képezhessék magukat, gyermekeiknek biztos intézményi háttér fenntartása.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők egyéni szükségleteinek kielégítésére.

53

Módosítva 2015.11.26. napján elvégzett felülvizsgálat alkalmával

64

Az intézkedési területek részletes kifejtése
Célcsoport I: Romák és mélyszegénységben élők
Célcsoport II: Gyermekek
Célcsoport III: Fogyatékkal élők
I. 1. Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása
2. Az életminőség vizsgálata, szükséglet alapú szolgáltatások
szervezése
3. Szakemberek együttgondolkodása
II. 1. Rendszeres szakmai találkozók
2. Szülők tájékoztatása
Intézkedé
s címe:
3. Programok szervezése
III. 1. A kommunikáció színterének bővítése, elérhetővé tétele
2. Adatgyűjtés a problémák feltárása
3. Szűrővizsgálatokon való részvétel elősegítése
Feltárt
probléma
(kiinduló
értékekke
l)

I. Tartós munkanélküliség, rossz lakáskörülmények, alacsony iskolázottság, motiváció hiánya
II. Figyelemzavar, magatartásproblémák, alacsony önértékelés, negatív szülői minta, egységes
fogalomrendszer hiánya.
III. Sérült önellátási képesség, információhiány, kevés adat áll rendelkezésre.
I.

Rövidtávú: munkacsoport tagjaival ütemterv és
indikátorok készítése
Középtávú: a mélyszegénységben élők ill. romák
munkaerőpiacon való aktív részvétele
Hosszútávú: ideális lakáskörülmények, a foglalkoztatottság jelentős
növekedése

Célok Általános megfogalmazás és rövid-,
közép- és hosszútávú időegységekre
bontásban

II.

Rövidtávú: munkacsoport tagjaival ütemterv és
indikátorok készítése
Középtávú: egységes fogalomrendszer kidolgozása
Hosszútávú: szülői fórumok, aktív közösségi élet

III.

Rövidtávú: munkacsoport tagjaival ütemterv és
indikátorok készítése
Középtávú: adatgyűjtés, adatok feldolgozása
Hosszútávú: társadalmi integráció

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

54
55

Résztvevők és
felelős

Intézményvezetők, Családgondozók54

Partnerek

Intézményvezetők, Családgondozók, Háziorvos55

Határidő(k) pontokba szedve

Rövidtávú:1,5 év
Középtávú: 3 év
Hosszútávú: 5 év

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága

Éves statisztikai adatok a helyi foglalkoztatottságról, háromévente
tanulmány készítése a hátrányos helyzetű családok életkörülményeiről,
kérdőívek, táblázatok, jelenléti ívek, iskolai-óvodai mérések
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Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Folyamatos
tájékozódás,
visszajelzés,
együttműködés
a
munkacsoportokkal, a helyi jelzőrendszer működtetése, fejlesztése,
önkéntesek bevonása

Szükséges erőforrások

Humán, technikai, pénzügyi

Intézkedés címe:

1.Idősek és 2.fogyatékkal élők

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szabadidő hasznos lekötése értékátadási orientációval, valamint a
fiatalabb generáció önkéntességére alapozva bekapcsolódási pontok
segítésével. (számítógép, modern technika) Krónikus betegségek
témakörben az eddigiek alapján továbbra is tartani a már meglévő
színvonalat.
A fogyatékkal élők felmérése, foglalkoztatási lehetőségek bővítése,
önkéntes segítők bevonása, kikapcsolódás.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Cél 1 csoport: tervezet elkészítése a munkacsoport tagjaival, beosztás,
ütemterv
Cél 2 csoport: adatgyűjtés, összesítés, tervkészítés, kivitelezés

Cél 1 csoport: tervezet elkészítése a munkacsoport tagjaival, beosztás:
feladatok és felelősök, kivitelezés
Cél 2 csoport: adatgyűjtés, összesítés, tervkészítés, kivitelezés
Nagy Éva, Simóné Török Magdolna, Szabó Viktória, Szüts Tamásné,
Juhász-Burány Beáta56

Partnerek

Önkéntes segítők

Határidő(k)
pontokba szedve

Az 1. 2. célcsoport párhuzamosan az ütemterv szerintieknek megfelelően
Tervezet: legkorábbi időpont: 2014. január, legkésőbbi időpont 2016.
december. (?)

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

56

Havi bontásban a felelősök az elvégzett tevékenység rövid leírásával és elért
eredményével.

…………………………..
Kapcsolattartás eszközei, szabad terem technikai felszereltséggel (Könyvtár),
költségtérítés a közlekedésre a munkacsoport tagjainak.
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Intézkedés címe:

Szülők Klubja megalakítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Családi háttér gondos odafigyelésének
motiválatlanság a tanulásban,

Partnerek

Civil szervezetek, művelődési ház

hiánya,

tanulási

zavarok,

A klub tagjainak közösségé válása, egymás problémáira való érzékenység,
segítőkészség, további közös programok szervezése

A klub meghirdetése, tagtoborzó, hasonló problémák összegyűjtése, válaszok
keresése előadók bevonásával, jó példa bemutatása, tapasztalatcsere
Az általános iskolába járó szülők
Felelős: iskola

67

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A
B
C
D
A
helyzetelemz
A célkitűzés
és
Az
Az
összhangja
következteté
Intézkedés
intézkedés
intézkedéssel
egyéb
seiben feltárt
sorszáma
címe,
elérni kívánt
stratégiai
esélyegyenlő
megnevezése
cél
dokumentu
ségi
mokkal
probléma
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1.
Helyi
A
tartós A
A
helyi
foglalkozta- munkanélkül mélyszegény esélyegyenlő
tási
iek
száma ségben élők eszközök
nem
ill.
romák ségi program
alkalmazása csökken
mukerőpiacon
való
aktív
részvétele

2.

57
58

Az
állampolgárok

E

F

Az
intézkedés
tartalma

Az
intézkedés
felelőse

Lakásproblé Ideális lakás A
helyi Szociális
mák,
–és
esélyegyenlő bérlakások
életvezetési életkörülmé- kialakítása
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I
J
Az
intézkedés
Az
megvalósítás
Az
Az
intézkedés
intézkedés
intézkedés
ához
eredményein
megvalósítás eredményess szükséges
ek
ának
égét mérő
erőforrások
fenntartható
határideje indikátor(ok)
(humán,
sága
pénzügyi,
technikai)

A
helyi Családgond 5 év
foglakozatási ozó57
lehetőségek
kiaknázása

Családgond 5 év
ozó58

G

H

Éves
Humán,
statisztikai
pénzügyi,
adatok
a technikai
helyi
foglalkozta
tottságról

Három
évente
tanulmány

Humán,
pénzügyi,
technikai

Folyamatos
tájékozódás,
visszajelzés,
együttműköd
és
a
munkacsopo
rtokkal,
a
helyi
jelzőrendsze
r
működtetése
, fejlesztése,
önkéntesek
bevonása
Folyamatos
tájékozódás,
visszajelzés,

3.

életminőségé hiányosságo
nek
k
vizsgálata

nyek

ségi program

Szakembere
k
együttgondol
kodása

A
helyi
szociálisoktatási,
kulturális
intézmények
összefogása
a hátrányos
helyzet
mérséklése
érdekében.

A
helyi
esélyegyenlő
ségi program

Egysége

A

A hátrányos
helyzet
generációko
n keresztüli
átöröklődése

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Rendszeres Nem
59
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készítése a
hátrányos
helyzetű
családok
életkörülmé
nyeiről

A
helyi Családgond 5 év
romák
és ozó59
mélyszegény
ségben élők
bevonása
sorsuk
javítása
érdekébenigényfelméré
s,
a
hátrányos
helyzetű
rétegek
oktatása,
tehetségfej
lesztése,
rehabilitáció
ja

helyi Esetmegbesz Intézményv 5 év

Kérdőív
a Humán,
hátrányos
tecnikai,
helyzetű
pénzügyi
réteg
számárahogyan látják
magukat a
társadalomban

Egységes

Humán,

együttműköd
és
a
munkacsopo
rtokkal,
a
helyi
jelzőrendsze
r
működtetése
, fejlesztése,
önkéntesek
bevonása
Folyamatos
tájékozódás,
visszajelzés,
együttműköd
és
a
munkacsopo
rtokkal,
a
helyi
jelzőrendsze
r
működtetése
, fejlesztése,
önkéntesek
bevonása

Folyamatos

szakmai
találkozók

egységes
fogalomrend esélyegyenlő élések,
fogalomrend -szer
esetkonferen
-szer
használata
ségi program ciák
számának
növelése

ezetők
(Óvoda,
Iskola)
,
Családgond
ozó,60

táblázat
pénzügyi,
készítése a technikai
fogalmakról.

2

Szülők
A felelőtlen Felelős
tájékoztatása szülői
szülői
magatartás
magatartás
kialakítása

A
helyi
esélyegyenlő
ségi program

Szülői
fórumok,
meghívott
előadókkal

Intézményv 5 év
ezetők
(Óvoda,
Iskola)
,
Családgond
ozó,61

Jelenléti
Humán,
ívek, tesztek pénzügyi,
technikai

3

Programok
szervezése

A
helyi
esélyegyenlő
ségi program

Vetélkedőksport,
természetism
eret,

Intézményve 5 év
zetők
Családgond
ozó,62

Iskolai,
Humán,
óvodai
év pénzügyi,
közbeni
technikai
teljesítmény-

60
61
62

Tanulási,
magatartási
problémák

A gyermekek
önértékelésé
nek
és
önbizalmána
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tájékozódás,
visszajelzés,
együttműköd
és
a
munkacsopo
rtokkal,
a
helyi
jelzőrendsze
r
működtetése
, fejlesztése,
önkéntesek
bevonása
Folyamatos
tájékozódás,
visszajelzés,
együttműköd
és
a
munkacsopo
rtokkal,
a
helyi
jelzőrendsze
r
működtetése
, fejlesztése,
önkéntesek
bevonása
Folyamatos
tájékozódás,
visszajelzés,
együttműköd

III. A nők esélyegyenlősége
1
Egészségügy Egészségügy
i
i
szűrővizsgál szűrővizsgál
atokon való atok
részvétel
hozzáférhető
segítse
sége,
megközelíth
etősége

2
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Pótnagymam Munkahelyi
a program
problémák
megoldása

k
helyre
állítása, aktív
részvételük a
közösségi
életben

tudományok
témakörében
-szervezése,
közösségi
élet
kialakítása

Prevenció, a A
helyi
már meglévő esélyegyenlő
problémák
ségi program
diagnosztizál
ása

Széleskörű
lakossági
tájékoztatás
a
szűrővizsgál
atok
lehetőségeirő
l,
előadássoroz
atok
szervezése,
segítség az
eljutásban

A
leterheltség
csökkenése

értékelések,
mérések

és
a
munkacsopo
rtokkal,
a
helyi
jelzőrendsze
r
működtetése
, fejlesztése,
önkéntesek
bevonása

Családgond 5 év
ozók,
Háziorvos,
Védőnő63

Adatgyűjtés Humán,
a
helyi pénzügyi,
szűrővizsgál technikai
atokon való
részvételről

HEP
Felmérés
Munkacsopo 5 év
program
készítése a rt tagjai
Almásfüzitő jelentkezők
összeismerte
tése,
a
lehetséges
kapcsolati

Igényfelmér Humán,
ő
lapok, pénzügyi
szórólapok

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

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

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött
célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi
Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az
Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat, képviselője, partne
rek 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 program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének
mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat
és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás,
a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a
támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Szűts Tamásné
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
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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. (Ld. pl. a köznevelési
intézmények fenntartása és működtetése.)

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

79

80

81

HEP elkészítési jegyzék67
NÉV68

67

HEP részei69

Aláírás70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

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
68
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
69
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.
70
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

