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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

BeVezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlősé8 Előmozdításáról szóló 2003. éVi cXxV.

törvény, a helyi esélyegyenltíségi programok elkészítésének szabályairól, az esélyegyenlőségi

mentorokról szőló 3z7lta7!. |xll. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
, 
esélyegyenlőségi program

elkészítésének részletes szabályairól sz.oio zlzot2. (Vl. 5.) EMMl rén-'áéiii rendelkezéseivel, Újtikos

község Önkormányzata Esé|yegyenlőségi programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében

szüksé8es feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlóségi Programmal Összehangolja

a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények

működteté5ét. VáIlalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevon.ja partneri

ka pcsolatre nd sze rét, különös tekintettel a kóznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja,

A telepü|és bemutatása

Újtikos történelme _

A polgártól észa k-észa kkeletre, a borsodi határ közelében fekvő helység viszonylag új település, a xx.

század első harmadában a területe még nem Volt lakott. Ez időben a Tikos-tanyán és a borockási

cselédházakban éltek az emberek. A csillag szerkezetű falu megalapítására az ].930-as országos

szociá lpolitika i törekvések eredményeként 1938-ban kerü|t sor.

Az országos Földhivatal megvásárolta az egri káptalantól a Tikos - tanya terÜletét, majd kiosztották a

földért jelentkezők között. A fóldigénylők kózött Voltak Polgáriak, Tiszagyulaháziak, Tiszanagyfalusiak,

Últenértóiat< és Egyekiek is. Összesen 116 telepes költözött az egységesen megépített házakba,

melyeket különböző cégek emeltek. Az i8énylők három kategória szerint részesültek

szántóterületben és lakóház - típusban: zseltér (1-3 kh szántó és egyszobás lakás), kistelePes (10-15

kh szántó és egyszobás lakás gazdasági épületekkel), na8ytelkes (25-30 kh szántó kétszobás |akással

és gazdasági épúletekkel). A falu kiaiakításánál figye|embe Vették a föld minőségét, a lapos részeket

nem akarták beépíteni, ezért |ett a település csillag szerkezetű.

Bár a mai község kétségtelenül új település, több történész szerint előzményei vannak egészen az

Árpád-kor vége óta. 1281-ben Tikó-föld az Ug nembeIi Miklós íiának, Mikónak a birtoka Volt, aki

azonban átengedte Ernye bán fiának, lstván mesternek. Tikóföld 1524-ben mint Borsod megyei birtok

Pálóczy Antalé, akitől azonban elid ege n ítették. Az eredetile8 Borsod-Aba Új-Zemplénhez tartozó falu

1950-ben lett Hajdú-Bihar megye része. Újtikos 1946-tól 1970-ig önálló község Volt, akkor Polgárhoz

csatolták. 1991_ben szűnt meg ez a kén,,,s:erházasság, azóta önálló, fejlődése töretlen, s nagyot

|épett az infrastruktúra fejlesztése terén.

újtikos község neve a Tikos csa|ádnévbői 5zármazik. Ez a régi csaiádnév e|éggé elterjedt az egész

magyar nyelvterü|eten, 1452_ben egy oklevélben Tikos Péter (Petrus Thywkus) nevét említik. A

családnevek kialakulása előtt személynéVként is hasznátták e szót, például 1219_ben: Thycus, A

jelentése ,'tyúkos". Újtikos nevében az úi e|őtag a település fiatal voltára utal, egyben

megkülónbözteti az előtag nélküli Somogy ml 1l,. 
., i,ilcs falutól. (Forrás: www.u.jtikos. hu)

l Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgaltatástervezési. koncepció, Településíejlesztési stratégia,

Települé-srendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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újtikos település Hajdú-Bihar megye északi részén helyezkedik el, A település a 36-os számú országos

fóútvonaltól 1 km-re található" Az Újtikos-Tiszadobi országos közút szeli ketté, PoIgártól 7,

Tiszavasváritól 15 km távolságra fekszik. A települést érintő o hat- P uszta kócs-Tisza lö k köZötti

vasútvonal 20o8-től megszűnt. A települé5 közigazgatási t,rrülete (35,29 km') tájegységileg a
Hortobágyhoz tartozik, kis lejtésű, a ten8erszint felett 90- 9: m-es szintmagasságú. A terület mély
fekvésű, része a Tisza folyó borsodi árterének. Gyakoriak a nagy ki'ierjedésű, lapos, belvizes részek is.

Talaja sós-szikes talaj, másrészt réti talajok jellemzik a terü|etet. Pusztai és sziki tölgyesek és

telepített nyárfaerdők és sziki rétek adják a nöVényzetet,

lnfrastruktúra

A községben 384 db lakás Van. A Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya 90 %o, szennyvíz
csatornahálózatba bekötött lakások aránya 80-90 %, a vezetékes gázhálőzatba bekötött lakásoké 90

%, telefonnaI a lakások 90 %-a rendelkezik.

Gazdaság

A térség természeti adottságaiból adódóan Újtikoson jeIlemző gazdálkodási tevékenység a
szántóföldi nöVénytermesztés 80 %-ban, 20 %-ban á|lattartás. Főbb termesztett növények: búza,

kukorica, napraforgó, árpa, Iucerna. Az állattenyésztés juh, szarvasmarha, |ó, sertés, bivaly tartásra

korlátozódik, 8 nagy és 20 kisebb magángazdálkodó műVeIi a területeket i!l, Vé8zi az állattartást. lpari

.evékenység csak 1Van, e8y térbeton burkolat és betonelemgyártó Kft.

*,*
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Demográfia

1. számú táblázat a lakónépesség alaku|ása

1.ábra: A Iakónépesség változásának tendenciája 2007 -2017 közört

to Változás
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2.5zámú táblázat- állandó népesség 2017. évben

tő %

nők férfiak osszesen nők íérfiak
no 453 437 884 5t% 49il

0-2 éVesek 74 9 23 6I% 19%

0-].4 éves 66 61 727 52% 4a%

15-17 éVe5 20 22 42 48% 52%

18-59 éVes 268 276 544 49% 5L%

60-64 éVes 33 25 58 57% 43%

65 év feletti 106 59 165 64% 36%



2. ábra: állandó népesség - nők

3. ábra: állandó népesség - férfiak

A fenti táblázatokból me8állapítható, hogy a lakónépesség száma jelentősen csökkent. A 0-59 éVes

korosztályig a lakónépességen belül magasabb a férfiak aránya, ezt köVetően a tendencia megfordul.

3. számú táblázat - öregedési index

65évíel€tti á!lindó
lakosok száma (fő}

&14 éves korú állándó
lákosok száma (fó)

öregedé§i index

2001 15A 0,ü/.

20o8 r76 159 1r1p%

2009 Ea 167 lla,6%

2010 116 154 1l4,3%

2011 I17 14] 116,3%

2012 168 7A4 176,7%

2013 168 144 116,}%

2014 17o 7A!) 123-4%

2015 133 I25,6%

2a76 167 134 124,6%

2a7,] 763 124 131,5%

Forrás: TelR, KsH TSTAR

Az öregedési index azt jelzi, hogy 7o0 fő 14 éV alattira menny! 65 éven felüli íő jut. Ez az index

ínegmutátja, hogyÚltikos népességére mi a 1eilemző: az index 100 ielett Van, tehát a 65 éV felettiek

vannak többen, a település népességszerkezete 2008. óta elöregedő. Esélyegyenlőség szempontjából

aZ adatok értelmében az idősek fokozottabb ellátására van szükség, Ez nem jeIenti azt, hogy a

gyermekek ne igényelnének fokozott figyelmet, különósen akkor, ha szüleik alacsony jövedeIműek.

4- számú táblázat - belföldi vándorlások



állandó,iellegű
odavándorlás

elvándorlás egyenle8

2008 34 47 ,13

2009 30 8

2010 27 7

2077 zo 25 _5

2012 82 14 8

2013 15 24 _9

z0I4 37 4J -72

2015 33 52 _19

2076 30 43 -13

2071 25 40

Forrás: TelR, K5H-TSTAR

Településünk vonzereje csökken, az elvándorlás a

hiánya. A fiatalok na8y városokban tanulnak tovább,

környékén keresnek.

5. számú táblázat - természetes szaporodás

jellemző, ennek fő oka lehet a munkahelyek
így munkahelyet azokban, illetve azon városok

4. ábra: természetes szaporodás alakulása

Az adatok azt mutatják, hogy az élve születések száma kevesebb, mint a halálozások száma, minden

:i",hen negatív. Magával vonja a lakónépesség csökkenését,

, lr:keink, küldetésü nk

élve §zületések
száma

halálozá9ok 5záma
természéte5

2ú8 10 16 _5

2009 6 13 -j

2070 9 13 -4

za77 4 13 -9

2072 8 20 -12

2013 8 9 I
2or4 5 _10

2015 10 9 1-

2076 5 16 _11

2077 8 15 ,7

Forrá5| TelR, K5H,TSíAR
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Az esélyegyenlőségi program célja, hogy últikos továbbra is olyan település maradjon, ahol senki

nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett

tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, Valamint

biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az

esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan

támo8dió lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlőség előmozdítását:zolgálják.

Célok

A Helvi Esélvegvenlőségi proqram átfogó célia

újtikos település önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának köVetelményét,

a közszoIgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,

a diszkrim inációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a

helyzeteieinzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A

köznevelési lntézményeket - az óvoda kivételével - érintő intézkedések érdekében együtLitlŰkÖdik az

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP he|Vzetelemző részének célia

Elsődleges célunk számba venni a 32112011. (Xll. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében

nevesített, esé|yegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát,

Valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz tÖrténő

hozzáférésük aiakrllását, valamint feItárni az ezeken a területeken jelentkezó problémákat.

További célunk me8határozni az e csoportok esélye8yenlőségét elősegítő feladatokat, és pzokat a

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításá nak lépéseit, azok forrásigényét és Végrehajtásuk terVezett Ütemezését az HEP

lT tartalmazza.

A HEP lT célia

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részIetes tervezése, ameIyek konkrét

elmozdulásokat ereoményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javÍtá§a

szempontjából.
Tovább! cé!unk m€ S:]aljrozni a beavatkozásokhoz kapcso!ódó kommunikációt.

szintén célként határozzuk meg annak az együttmúködési rendszernek a felállítását, amely a

programalkotás és végreha.|tás során biztosítja majd a megva|Ósítás, nyomon kÖvetés, ellenőrzés-

értékelés, kii8azítás támogató strukturális rendszerét, Vagyis a HEP FÓrumot és a hozzá kapcsolódó

tematikus munkacsoportok3t.

A Helyi Esélyegyenlősl':gi í-'rogr,im Helyzetelemzése (HEP HE)



1,1 A program készítését előíró iogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esé|yegyen lőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlóség
, előmozdításáról szóló 2oo3. éVi CXXV. töivény (továbbiakban: Ebktv.) élőírásai alapján Vé8eztÜk. A

program elkészítésére vonatkozó részletsza bá lyo kat a törvény vé8reirajtási rendeletei,
. a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi

mentorokról,, szóló 32!/2oI!. (Xl1.27.) Korm. rende|et ,,2. A helyi esélyegyen|Őségi program

elkészítésének szempontjai" fejezete és
. a helyi esélyegyen |őségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2OIZ |V1.5,|

EMMl rendelet

atapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2O]'I. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Mötv.)
. a szociális igazgatásróI és szociátis ellátásokról szóló 1993. éVi lll. törvény (továbbiakban:szt.)

. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáró| szóló 1991. évi lv. törvény

(továbbiakban: Flt.)
. a nemzetiségek jogairól szóló 2O11. éVi CLXXlx. tórVény (továbbiakban: nemzetisé8i törvény)

' az egészsé8ügyről szőlő 1997. évi CLlV. törvény (továbbiakban: Eüw,)
. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólő 7997. éVi XXXI. tÖrvénY

(tová bbiakba n: Gyvt.)
. a nemzeti köznevelésrőI szó|ó 2O!7. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv,)

előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rÖvid bemutatása.

últikoson ninc5 az esélyegyenlőségi célcscporlokat - mélyszegénységben élők és romák, gYermekek,

nők, idősek, fogyatékkal é|ők - érintő helyi szabályozás.

A HEP megaIkotása és bevezetése esetén le8főbb esélyegyenlőségi iránymutatóként fogjuk használni.

2 stratégiai körnvezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi straté8iai és telePülési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,

programokkal

- költségvetési koncepció
._l.közíogla.lkoztáás keretében különös hanpsrilvt fe.ktetill.!! a_nőlq -a..s_okke|lt m unkaképessé8űek,

és az anyagilag hátrányos helyzetben élők eIőnyben részesítésére
_ a pályázatok készítése során, az esélyegyen|őség biztosítása a legfontosabb tartalmi e|emek kÖzÖtt

.jelenik meg
- a gazdasági program
- a gazdasági programunkban, szintén kiemeh ]]il hogy a közintézményeink mindenki számára

egyformán elérhetőek tegyenek, akadálymentese |, :"aa) l]:l,jk

9



2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

A Hajdúnánási Közös önkormányzati Hivatal illetve a Hajdúnánással és Tiszagyulaházával kÖzÖsen

létrehozandó szociális intézményi társulás kapcsán egyaránt vizsgá|juk az esélyegyenlő5égi

megfelelőségeket és szükség esetén Visszacsatolást köVeiűen beavatkozunk folyamatainkba és

kiigazítiuk szabályozásainkat.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélye8yenlőség szempontjából rcleváns

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyi esélyegyenlőségi programunk elkészítéséhez a z/2072 EMMI rendeletben fogla|taknak

megfelelően, az országos Területfejlesztési és Területrendezési lnformációs Rendszer (TElR)

adatbázisban található adatokat Valamint helyi nyilVántartásokból összegyújtÖtt adatokat VettÜk első

sorba n figyelembe.

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegélrység. Nem csak tudományos fogalom

a szocio|ógiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor Valaki vagy valakik tartÓsan a

létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek,

A mélyszegénysé8 összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos

megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai tóbbek közt a rendszerváltást

követően a munkahelyek megszúnésére, a m u nkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére

- nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaila -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott

egyéni, családi Válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szol8áltatásokhoz történő hozzáférés

hiányosságaira vezethetők víssza.

A felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett Van a szegény emberek száma. Napjainkban a

gyerekek is azzá váltak, egyre többen tartoznak a mélyszegények közé. szegénységben nincs

mindenkinek elfogadható definíciója. Egyre több településen jellemző. Ezen térségek le8inkább az

ország északkeleti részében találhatók; Borsod-Abaúizem plén mesi,ében a sajó és a Bodrogköz

közötti területen, Va|amint Sza bo lcs-Szatmá r-Be reg megyében. Másik fontos térség a Dél-Dunántúl

bizonyos részei, Hajdú-Bihar megye részei. Társadalmilag és gazdaságilag e|szigetelve élnek. A

mélyszegénységből való kitörés, nagyon nehéz. Azoknak a településeknek a száma és aránya, ahol a

mélyszegénységben élő családok a helyi társadalom többsé8i csoportját aIkotják,

megháromszorozódott az elmúlt éVtizedben.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

/r mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén il|etve háztartás saját jövedelmi helyzetének

ei.ekelésén aIapulnak. A ren{e!.!e_z91!!11]á]Lq eqe!9} alapjin elsősoiban 9 _T91.\9lLé!k!]|!sgg, jl,

sz&Ütiiráizoiu ttság, 
'készítüni 

eiómzéieket. A lakosság jövedelmi viszc;iyairól nincs megfelelő

ad atu n k.
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2017'decemberébenHajdú-BiharmegYébenabruttóátlagkereset3777oOforintvolt,13,5
százalékkaltöbbmintegyéWelkorábba-n.2017.január.decemberbenabruttóátlagkereset297000
forint, a nettó átlagkereset 197 50o forint Volt. A múlt év tizenkét hónapjában a bruttó és a nettó

t"r"r"t"t átlagosJn 12,9 százalékkal nőttek az előző évhez viszonyítva, Hajdú_Bihar megyében a

keresetekjelentősenelmaradtakazországosátlagtó|.Abruttófizetésmegyében53ezerforinttal
marad el a; országos átlagtól. Forrás : KöZponti statisztikai Hivatal (KSH),

önkormányzattlnknak nem állnak rendelkezésére, arra vonatkozóan adatai, hogy Últiko: településen

a |akosok milyen bruttó jóvedelemmel rencielkeznek. Azonban újtikos község önkormányzata 2017,

évben az 1993. évi lll. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tórvény alapján összesen

több mint 50 családnak nyri,ltott lJtálfenntartási támogatást. Lakásfen nta rtá si támogatásra jogosult

az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztáii egyséere jutó havi 
l9vld_e]eT :,eT.,l:ladja

meg az öregségi nyugdíj mindenkori Égkisebb összegének 25O%,ál |77,25O Ft), Ujtikoson

hozzáVetőle8esen328családVan,30%-ánakazegyfőreesőjÖvedelmenemériela71.250Ft-ot"

újtikos telepü|ést is sú.jtja a munkanélkülisé g, sől az országos átlagot i5 jelentősen meghaIadja

községünk munkanélküliségi rátája,

önkormányzaLunknálalakosokáltatmegnemfizetettadónemekössze8ei,azévekótahúzódó
hátralékok összegei is jelentősek. Ezekiől, az adatokból megállapítható, hogy Újtikos község

jöVedelmi, Vagyoni helyzete az elszegényedést mutatia,

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellék|etében elhelyezett táblázatokba gyŰ.jtÖtt adatok, Valamint a. helyi

ontoimanyr.t a fog|alkoztatás elősegítésérőI és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

ürvJnv (iovauniak-ban: Flt.) és a úötv_ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző

iogr"rr.á.ütott.agot, munkaerő_piaci lehetőségekei kívánjuk elemezni az elmúlt évek változás;inak

báutatásával, a különhöző korosztályok, illetve nemek szerinti bontá5ban,

o,1 fogla lkoztatotta k, munkanélküliek, tartós munkanélkü|iek száma, aránya

7. számú táblázat - nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

niiii ár,tanott á|lást 
"res6k 

szá.a (íő)
15-64 év közőtti lakónép9!!9E]l9l_

|ő ftrti összesen nő íélli össlesen

íő fő tő % lő % íő

2008 316 3t2 628 2l 6,6% 34 10,9% 55 a,8%

2009 31,J 255 565 42 73,5% 51 22,4./" 99 11,5%

20iJ 3l - 326 637 46 !4,8% 5í 16,3% 99'

2011 311 318 635 53 16,7% 36 Ll,3% 89 14,o%

zolz 318 3L1 635 53 t6,7% 36 11,4% 89
-J.4,0%

2073 319 316 635 54 16,yÁ 45 L4,z% 99 É,6a/o

2a14 310 3zo 530 32 70,3% 30 9,4óÁ 62 9,8%

2015 }0o 320 520 46 15,3o/o 76,6a/o 99 16,0%

2016 293 ]2z 615 1,7 5,8% 15 32 5,2%

z0I7 288 jI6 604 19 6,6d/. 16 5,1% 35 5,8%

;;rriisITelR, Nemzeti i,,!, , n lia,_ldyi Hivatal
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5. ábra: á lláskeresők aránya

Á á§keresők aánya
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8. számú táblázat - re8isztrált munkanéikl]liek száma korcsoport szerint

Foíás]Te]R, Nemreti Monkaügyi N %ta

6. ábra: álláskeresők száma
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9. számú táblázat - a munkané|kü|iek és a 180 napnál régebben regisztrá|t munkanélküliek száma és

aránya nemenként

nYilvántáított/r€eisztrált 180 napnálrésebben re gisztrált munkané lküli

íő íő

nő férfi ossles€n nó íérfi Nő féífi
2m8 21 34 55 11 11 22 -c2,4% 32,4% 40,w.

2W s7 99 25 32 51 59,5% .56J% s7,6%

2010 46 53 99 26 19 4s 56,s% 35,gyo 4s,5%

2011 53 36 89 29 15 54,lYo 41,7% 49,4%

2012 59 51 110 8 6 14 13,67o 1I,8%

2013 54 45 99 7 J 14 B,a% 15,6% 14,L%

zo74 32 30 62 8 1 15 25,ú/o 2j,3%

zo75 31 30 9 8 17 29,ü7o 26,1% 21,9%

2a76 17 18 35 4 2 6 23,5% 11,1% 11,1ó/.

1a11 19 16 35 z 2. 4 10,5% 72.,5% LI,4%

Forrás| íelR, Nemzeti MUnkaü8yi HiVatal

7 , ábra: 78O napnál régebben regisztrá lt munkanélkü|iek a rá nya

18o.apnál É8€bben münk.nélküliék aánya

.nók !Íérr]ak 
' 

ö$ze9n

2m3 2ot0 2a1l 2012 2014 2015 2016 2011

A fenti táb|ázatokból megállapítható, hogy
, a nyilVántartott álláskeresők száma 2008-tól 2012-ig folyamatos emelkedést mutat, 2014-től Viszont
jelentős csökkenés látható,
, az aktíV lakónépesség közel 11.4 %-a munkanélküli 2017. évben;

. a nyi|Vántartott női álláskeresők aíánya z014-zot6 között magasabb, mint a fértiaké, 2o!7 -ben

Viszont me8fordul a tendencia.

bl alacsony iskolai végzettségűek fogla lkoztatottsága

i0. számú táblázat - regisztrált munkané|kü|iek száma isko.Iai végzettsé€ szerinl
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nyilvántaított állá§keresők
srámaössr€sen

A nyitvántartott álláskere5ők m€go§zlása lskolai véglettsé8 sze rint

8általánosnál
elacsonY.bb vÉgr€ttség

8álialános
8 általánosnál magásabb

iskolai végzettsé8

Fő fő % íő % fó %

2008 55 4 1,3% 23 41,,a% 2a 50-9%

70a9 99 3,cfÁ 40 4n,4% 56 s6,6%

2010 99 8 8,7% 40 4n,4% 51 51,5%

2o1I 89 7 7,y/" 37 41,6% 45 50,6%

110 5 ' 4,\yó 23 2a,9% a2 74,s%

2013 99 11 11,7% 41 47,4% 47 41,5%

2014 62 7 !1,3% 24 38,7Y" 31 50,a%

2015 61 6 9,8% 19 3t,1% 36 59,a%

2016 35 3 a,6% 19 s4,3% 13 37,1%

2017 35 71,4% 10 2a,6% 21 6a,c/"

Forrá5: TelR, Nemzeti Munkaú8Yi Hivatal

Munkanélküliek iskolai vé8zettsége {fő}

I20

10o
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6o
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0
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E g álte iánosnál aláCsonyá bb

2012 2013 2014 2015 2016

.8 általá.os r1 8 á ltelánosnál me8asabb

8. ábra: munkanélküliek iskolai végzettsége

A fenti táblázatból megáIlapítható, ho8y a nyilVántartott á|láskeresőknek csekély része nem

rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel. A munkanélküliek több mint 50 %-a rendelkezik 8

általánosnál ma8asabb iskolai Végzettség8el a Vizsgált időszakokban.

c/ kózfogIalkoztatás

A helyi munkaerő fogta lkoztatásá ba n nagy szerepe van az önkormányzat kózfoglalkoztatási
programjainak. Az önkormánl,zat minden évben igyekszik minél több munkanélkülit foglalkoztatni.

d/ a fogla lkoztatá s hoz veló hoizáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői.(pl.

közlekedés, potenciális m un|iaiehetősegek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,

helyben/térségben múködő foglaIkoZtatási pro8ramok stb.)

A Munkaügyi Kózpont szárnos eszközzel igyekszik a fogla lkoztatáso kat, elhelyezkedéseket

támo8atni.(pl; képzések, váll;i!t,_.:rjvá Válás támo8atása, bértámo8atás, közhasznú foglalkoztatás

támogatása, stb.)
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A településen az önkormányzati közfogla lko ztatáso n kívül az Agro-Nyak kft., a helyi boltok, posta,

önkormányzat, iskola, óvoda, magán váIlalkozások biztosítanak munkalehetőséget a helYbéli

lakosoknak. Az újtikosi aktív korú lakosok nagy részét Tiszaújvárosban a MoL Nyrt. és Jabil

foglalkoztatja. Újtikostól TiszaújVáros Z0 km-re található, a közIekedés busszal megoldható.

e/ fiataIok foglalkoztatását és az ok,tatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkÖnnyítő

programok a településen; képzéshez, tcvábbképzéshez való hozzáférésük

A településen a fiataIok fogla lkoztatá sát és az oktatásból a munkae'|'Őpiacra Való átmenetet

me8könnyítő programok nem elérhetőek, a vonzáskörzetekről nem rendelkezúnk adatokró|.

// munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi fogla|koztatási

programok)

Munkaerő_piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások a telepÜlésen nem találhatók, a

vonzáskórzetekről adatokkal nem rendelkezünk.

g/ mélyszegénységben élők és romák teIepülési önkormányzati saját fenntartású intézményekben

történő foglalkoztatása

Az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben lehető5éget biztosít közfoglalkoztatás keretében

történő m unkafelajánlássa |.

h,) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

FoglaIkoztatási diszkrimináció a kózsé8ben nincs,

3.3 pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélkÜliséghez

kapcsolódó támogatások

Szociális helyzet mutatói, szociális támogatások, szoIgáltatások a szociális ellátás feltételeinek

bíztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormá nyzatoknak a feladata. (1993. éVi lll. tV. A

szociáIis igazgatásról és a szociális ellátásokról). A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és

okától fügBően vehetők igénybe. A juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbÖlni,

kompenzálni, amelyek az adott személyt helyzetébő| adódóan sújtják.

11. számú táblázat - ál|áskeresésijáradékban részesülők száma
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1964 év közötti lakónépesség

5ráma
segélyben részesülőkfó segé|yben részesülők %

2008 8 1,3%

2009 565 5 0,9%

2010 637 7 1,L%

2011 635 4 0,6%

2012 636 5 o,8.1

2013 4 a,6%

2074 630 6 L0%

201s 620 5 0,8%

2076 4 o,1%

2011 6l)4 3 o,5%

Forrás: TelR, Nemzeti MunkaüByi HiVatal

9. ábra: segélyezettek száma

Segélyezettek száma (f ó)
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2m8 2oo9 2o7o 2011 2a7z 2013 2014 2015 2016 2017

l 15, éVesek l se8élyben lészesülők 5zám3

§

2o14_től csökken az álláskeresési segélyben részesülők száma. 15-64 éV közötti lakónépesség 0.5 %

részesült álláskeresési segélyben.

12. számú táblázat - járadékra jogosult regisztrá lt m unka nélküliek szá ma

nyilVántartott
álláske resők §záma

ál láske resési járadé krd

iocosuItak

íő

2008 5s 46 a3,6%

2009 99 83 83,8%

2010 99 60 @,6%

2a7r 89 56 62,9%

2012 16 10 13,2%

zo13 99 9 9,1%

zo14 62 14,5%

2015 99 7 7,7%

2016 32 7 27,9%

za77 35 9 25,7%

ForrásITelR, Nemzeti MunkaügYi HiVatal

10. '-lLrra: álláskeresési járadékra jogosultak aránya
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Álláskeresési já€dékra iogosultak aránya (%)

90,o%

80,o%

7a,o%

60,0'/o

50,0%

40,o%

3o,0%

20,o%

10,o%

O,Wo

2oo8 2009 2010 2011 2012 2013 201,4 2075 7016 2077

Míg 2008_ban és 2009_ben a nyilVántartott álláskeresők 84 %-a jogosult él|áskeresési járadékra,

2012-ben illetve 2013-ben már jelentősen csökken az arányuk, majd 2016.évben ismét eme|kedik a

számuk.

3.4 Lakhatás, lakáshoz iutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérIakás-állományt, a

szociális lakhatást, az e8yéb Iakáscélra nem használt lakáscé|ú ingatlanokat, feltárva a telepulésen

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és

hajlé kta la nságot, illewe a lakhatást se8ítő támo8atásokat. E mellett részletezzÜk a lakhatásra

Vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szol8áltatásokhoz Való hozzáféré5t.

A Község |akásállománya zoo8-zol7 között állandónak mondható, lakásállomány nöVekedés nem

figyelhető meg.

13. számú táblázat - lakásállomány

o/ bérla kás-állomány
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újtikos Község önkormányzata egy bérlakással rendelkezik, mely tejes mértékben megfelelő

lakhatási körülményeket biztosít.

b/ szociális lakhatás

A települé5 szociális Iakásá|lomá nnya l nem rendelkezik.

c/ egyéb |akáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Egyéb Iakáscélra hasznélt nem lakáscélú ingatlan nincs a település tulajdonában,

d/ elé8telen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

Településünkön e|égtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások állomány egy db, mely egy főt

érint. Az egy fő Iakhatása családon belül mego|dott.

Hajléktalanok Újtikos községben nem találhatók.

e/ lakhatást 5egítő támo8atások

újtikos Község önkormányzat Képviselő-testületének 6/201],.(l1.28.) sz. önkormányzati rendelete a

lakáscélú támogatásról, e rendelet alapján első lakástulajdon megszerzéséhez támogatásban

részesíthetők azok az Últikos közigazgatási területén lakást vásárolni vagy építeni szándékozó

nagykorú magyar állampolgárok, tartózkodásra jogosító személyi azonosító igazolvánnyal vagy

leteIepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert fiatal

házasok, élettársak, gyermeküket egyedül nevelő, i|letve egyedül álló szeméIy(ek) - továbbiakban:

igény|ő (k) -:

a.) akinek, vagy házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, vele együttköltöző

családtagjainak újtikos Közsé8 területen lakástuIajdona, állandó lakáshasználati joga nincs és

5 éven be|ül nem volt és

b.) aki a kérelem benyújtásának időpontjában - házastársi és é|ettársi kapcsolat esetén legalább

az egyik fél - a 40. életéVét még nem tóltötte be és

c.) aki, vagy házastárs, élettársi kapcsolat esetén legalább e8yikük

- bejeIentett újtikosi lakóhellyel vagy,

- újtikosi tartózkodási hellyel rendelkezik.

Ezen kívül a szociálisan rászoruló

igélylésére,
egyéneknek lehetősé8i]k Van lakásfenntartási támogatás
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14. számú táblázat _ lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők

ev
lakásfenntartási
támogatásban

részesítettek száma

adósságc5ükkentési
tám.Jgatásban

részesülók száma

2008 57 0

2oo9 63 0

2010 60 0

2o7! 94 0

2072 82 0

2073 a2 0

20!4 82 0

2or5 82 0

2016 62 0

20I7 50 0

11. ábra: lakásfenntartási támogatásban részesülők

A la ká sfen nta rtási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott

lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség íenntartásávaI kapcsolatos rendszeres kiadásaik

vlseléserrói nyújtott hozzájárulás. Az adósságcsökkentési támogatás bevezetését a jogszabály csak a

4o.o0o fő lakosságszámot meghaladó települések kötelezettségeként írja elő. Újtikos nem biztosít

adósságcsökkentési támo8atást,

/l el!dósodottság

A települé5en élők e ladósod ottságá ra vonatkozóan nincsenek adetaink,

9J lakható3 egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakásol<, minőségi

káiszots;tiata;khoi, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés };enlutatása

últikos teiepüiésen külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások nem taláiilaióak,

2008 2oo9 2o1o 2011 2012 zo73 20121 2015 2u1l)

' 
Lakásfenntartási !ámogátások r Adósság€§ókkenté §i támo83tások
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3.5 Telepek, sze8regátumok helyzete

o/ a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,

me8közelíthetős4ge, lakásá llományának állapota, közm űellátottsága, közszol8áltatásokhoZ Való

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

b,) a telepen/szegregátumokba n élők száma, társadalmi prob|émák szempontjából főbb jellemzői

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsá8i helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekek a ránya, stb.)

c/ szegregációva l veszé lyeztetett terü|etek, a lakossá8 területi átre ndeződ ésé ne k folyamatai

Az a, b, és c pontok tekintetében Últikos településen telepek, szegregátumok nem találhatóak.

3.6 Egészsétúgyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

o/ az egészségügyi a la pszo 18á ltatáso kho z, szakellátáshoz való hozzáférés

A he|yi önkormá nyzatokról szó|ó 1990. éVi LXV. Törvény 8§ (4) bekezdése önkormányzatok számára

kötetező feladatként előírja az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást.

Ennek keretében a
. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást
. A foBorvosi alapellátást
. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást
. A Védőnői ellátást
. Az iskola-e8észségügyi ellátást köteles biztosítani.

A településen egy orvosi !,endelő Van. A rendelőt Dr. Holiósvölgyi Ferenc Péter háziorvos Vezeti.

A községben nincs betöltetlen orvosi praxis. Az iskolaorvosi feladatokat is a háziorvos látja el.

A rendelési idő:

Kedd: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-10.00

A rendeló címe:

4096 Újtikos,5zéchenyi tér 12.

A Községben gyógyszertár műi<ö.iik.-Á togórvosi praxis területén 2018. évelején jelentős változás

következett be a korábbi évekhez képest. Az ellátás helyben történik, melyet a civis -Tech Bt.

működtet.
Az egészségügyi szakellátást a településtől 9 km-re lévő polgár városában, a polgár és Térsége

Egészségügyi Központ Nonprof iI Zri. ii;Iia el,

b/ prevenciós és szűrőprogramo i:lloz ir.i. népegészségügyi, koragyermekkori kötelezó szűrésekhez)

való hozzáférés
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A prevenciós és szűrőprogra mokhoz való hozzáférést a Községtől 9 km-re lévő Polgár városában, a

polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. látja el. Évi egy alkalommal a Kenézy Kórház

Rendelőintézet Egészségügyi szolgáltató Nonprofit Kft. tüdőszúrő Vizs8álatot lát el kÖtelező jelleggel.

A Vöröskereszt éVente több alkalommal rendez véradást, mely során kiszűrhetőek a véradásra nem

megfeIelő donorok.

c,! fejIe;ztő és rehabilitációs ellátáshoz \'a!ó |rzzáférés

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz Való hozzáférést a Kózsé8től 9 km-re lévő Polgár városában, a

Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. látja el.

d,) közétkeztetésben az egészséges táplá|kozás szempontjainak megjelenése

Napjainkban nagyon sok szó esik az egészsé8es táplálkozásról, amit nem könnyű megvalósítani" Az

önkormányzat a Mezőgazdasági projekt keretében megtermelt zöldségekkel gondoskodik az

egészséges táplá|kozásról az óvodai, iskolai és szociális étkeztetésben,

e/ sportprogramokhoz való hozzáíérés

últikos település rendeIkezik egy foci pályával és egy kosárlabda pályával. A Gyermeknap és a

Tésztafesztivá lla l egybe kötött falunap során lehetőség adódik a gyerekek és felnőttek részére

különböző sportprogramok (labdajátékok, íjászat, lovaglás) kipróbálására,

// személyes gondoskodást nyújtó szociális 5zo Igá |tatáso khoz való hozzáíérés

Falugondnoki és tanya8ondnoki szolgáltatás nem működik. A szociális étkeztetést az Önkormányzat

az ú]tikosi Lurkó_ Kuckó óvoda és szociális Szo|gáltató közreműködésével, a házi segítsé8nYÚjtást

pedig közvetlenül újtikos Kózségi Önkormányzat látja e|. A családsegítést az önkormányzat Folyással,

Tiszagyulaházával és Hajdúnánással közösen, társulás keretében látja el.

9/ hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a

szolgáltatások nyújtásakor

Hátrányos me8különböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének me8sértése a szolgáltatások

nyújtásakor nem fordult elő.

h/ pozitív diszkrimináció (hátrá nykom penzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az

egészségügyi ellátórendszer keretein belül

pozitív diszkriminációról a szociá|is és az egészségügyi elh:órendszer keretein belül adatokkal nem

rendelkezünk.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

o,/ közösségi élet színterei, fórumai
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A közösségi éIet színterei az iskola, óvoda, művelődési ház, ifjúsági klub, játszótér, ahol

megszervezésre kerül farsan8, a nemzeti ünnepek, gyermeknap, tésztafesztivállal egyebe kötÖtt

falunap, nyugd íjasak karácsonyi ünnepe.

b/ közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

Az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek rendezVényeit bárki látogathatja érdeklődési
-, i$rénc,k megfelelően, Nen,l jütie-Tn2űek a , rendezvónyeken éz a|rúcitású}i; ' a- viiá k. A közösségi

együttélésre főleg a nyugodi légkör a jellemzó.

c/ heIyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

últikoson működik egy civil szervezet az Últikosért Alapítvány, melyet az emberek az adójuk 1%-val

támo8athatnak. Az Alapítvány az így összegyűlt felajánlásokat az Óvodának és az iskolának szokta

adományozni. önkéntes munkára is lehetőség nyíIik a településen, ilyen pl. a Green Peace akciÓ.

3.8 A roma nemzetiséBi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélye8yenlőségi

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

Ú;tikoson nem működik roma kisebbségi önkormányzat, így a kérdés nem re|e,láns.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem

mindegy, hogy milyen családba szüIetünk, hazánk ke|eti Va8y nyugati térségében, tijllyán, kis Vagy

nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyen lőségre ebben a hel,/zetben is

, _.,, _.*törei.ecini !ell.1ehá-l á í,ó| az, hog,r, r,llndenki egvenlő esél!;reI j!!sson az ellátásokhn:, ren4elkerzen a

kellő intormációval, tisztában legyen vele, hol érdek|ődhet, tudja, milyen ellátások iIietik meg, Van-e

Vátasztási |ehetősége. Az ellátásokat ho| igényelheti és az igénylésnek mi a módja!Az utóbbi éVekben

született szociális vonatkozású jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az

irányelveknek megfeIelő, az egyenlő esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek.

4.1. A gycrmekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, él€tkori
megoszlása, delnográíiai trendek stb.)

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgá|ata során településünkön

Munkaügyi KözponttaI ip(solattartás
erősítése, tájékoztatás, _.,rólapok biZtosítá5a

Munkaügyi Központta l a kapcsolattartás,
tájékoztatás, meg|éVő startmunkák megtartása,

M unka nélkü |iek száma magas
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15. számú táblázat - állandó lakosságból a 18 éV alattiak száma 2018-ban

Állandó lakosságból 18 éV alattiak száma 2018-ban

Kor összesen
0 éVes 8

, 1 áVes _. ,-"_s
2 éVes 11

3 éVes
4 éVes 7

5 éVes 9

6 éves 4
7 éVes 6
8 éVes 7

9 éVes 9

10 éVes 11

11 éVes 7

12 éVes 10

13 éVes 13

14 éVeS 11

1 5 éVes 8

16 éVes lo
17 éVeS 7

A 18 év alattiak száma 158 fő, az állandó |akosság 17.8 %-a. Életkori megoszlásuk igen változó.

o./ Veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, vaIamint fogyaté kosságga l élő gyermekek szá nia és aránya, egészségügyi, szociális,

lakhatási helyzete

16. számú táblázat -védelembe vett és Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

18 éV alattiak
5záma a

lléié].é8ben

védelembe vett
18 éV a|attiak

5záína

Megszűntetett
esetek 5záma a 18

év álatti
védelembe vettek

közül

Ve5zélYeztetett
kiskoíú

8yermekek
5záma

zo1? ,- _,. .--_ 0-- -. - -0--,-

2a14 185 3 0 0

1015 188 3 4 0

2076 184 5 0 0

201l 3 0 0

2018 3 0 0

Forrá5| TelR, KsH Tstar, önkormányzati adatok
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A Veszélyeztetett és a véde|embe Vett kiskorúak számát a kormányhivatal gyámhivatala tartja
nyilván. A gyámhivatala védelembe veszi a gyernieket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az

alapellátások önkéntes igénybevételével a gyermek veszé|yeztetettségét megszüntetni nem tudja, de
segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A gyámhivatal - a gyermekjóIéti

szolgálat javaslatának figye|em bevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság

értesítése alapján a szabálysértést elköVctett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást
m egto6e,€kí .hstárczata alapján a tiZennegyecik é|Pté!ót lre nEm töltött€yermeket, lagya rendőrség,

az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, Vádolt
fiatalkorút. A Veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás, muIasztás Vagy kÖrÜ|mény

köVetkeztében kialakult - álIapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy

erkölcsi fejlődését 8átolja vagy aka dá|yozza,

Ha a gyermek veszélyeztetett és ezt az alapellátások önkéntes igénybevételével nem lehet
megszüntetni, de alaposan feItételezhető, ho8y se8ítséggel a gyermek fe,ilődése családi környezetben
mégis biztosítható, a jegyző védelembe veszi. A gyermekjóléti szolgálat családgondozójával való
együttműködésre a gyermek és a szülő, csak védelembe vétel elrendelése esetén köteleZhető!

Védelembe vétel esetén a gyámhatóság családgondozót rendel ki, aki feladatát egyéni gondozási-

nevelési terv a|apján látja e|. A védelembe véte| íc|ülvizsgálata éVente köte|ező, vagy a szúlŐ, iIletve

családgondozó kérelmére bármikor. A védelembe véteI nem érinti a szülő fe lügye leti jogát.

Az intézkedés célja: a gyermek családban történő neveIkedésének folyamatos segítése, az ellátásának
megszervezése, segítése, a szülői nevelés kontro||ja, a veszélyeztetettség megelőzése,

megsZüntetése.

A védelembe vétel elrendelésének oka változó: - egyre gyakoribb a tankötelezettség megszegése,

csavargás a kiskorú kifogásoIható viseIkedése.

A konábbi éVekhez képest csökken a védelembe Vett 8yermekek száma. Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek pedig nincsenek a településünkön.

b/ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

A rendszeres gyermekvédeIm! kedvezmény célja a szociá|is alapon rászoruló kiskorúak, vagy

közoktatási intézményben tanu|ó nagykorúak anyagi támogatása. Ennek íormája: a)

gyermekétkeztetés normatíV kedvezmény b) pénzbeIi támogatá5 (éVente két alkalommal: au8usztus
és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én,

illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabá|yban me8határozott egyéb kedvezmény.
Az intézményi és önkormányzati adatszolgá ltatá s és ad atnyilVá nta rtás működő kontroIlja biztosított.

c,/ gyermek jogán járó helyijuttatásokban részesülők száma, arár;ya

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, melynek számát a 16-

os számú táblázat mutatja.

d/ kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma. aránr a

18. számú táblázat - kedvezményes iskolai étkeztetésben része-úiji száma
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Év

lngyenes étkezésben

résztvevők száma iskola 1-

4. évfolyam

50 százalékos mértékű
kedvezménYes étketésre

j€osultak sZáma 1-4. évfolyam

2013 50 15

2074 50 77

2075 49 í2

2016 44
.<!6T.!:i

20I7 25 27

2018 22

2016. évtől csökken az ingyenes és a kedvezményes étkezésben résztvevők száma, ennek egyik oka,

hogy csökkent a rendszeres gyermekvédeImi kedvezményben részesük száma 2016. évtől.

e/ magyar á llam polgárságga I nem rendelkező gyermekek száma, aránya

Nem rendelkezünk információval arról, hogy Újtikon élnek-e magyar á llam polgársággal nem

rendelkezó gyermekek.

4.z szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

A kérdés nem releváns, szegregált, tetepszerű lakókörnyezet nincs Újtikoson.

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

o) védőnő| ellátás jellemzói (p|. a védőnő által ellátott települések száma, egy Védőnőre jutott

ellátott, betöltetIen státuszok)

Últitos és Tiszagyulaháza kózségek tckintetében egy védőnő látja el a feladatokat helyben,

betöltetlen védőnői státusz nincs.

19. számú táblázat - Védőnői álláshelyek száma

Védőnői állá5tl€lyek iáma

E8yVédőnőre jutó 8yermekek
száma

, , újtikos ,

Egy Védőnőre jutó
gyermekek száma

Tiszagyulaháza.

Ósszes o-3 év
közötti8yermek

száma

2a72 1 24 21" 4s

2073 1 26 52

2074 1 ?1 26 4,1

2076 1 26 26 5z

20u 1 30 27 51

Foírás: TelR, KsH Tstar, önkormányzati adatgYűjtés

25



A jogszabály szerint a Védőnó maximum 250 8yereket láthat el, illetve, hogy orszá8os átlagban 300

syerek ellátása jut egy védőnőre. Últikoson és Tiszagyulaházán minden gyermek hozzájut a védőnői

szoIgáltatáshoz. Átlagosan 57 gyerek jut a Védőnőre Újtikos és Tiszagyulaháza tekintetében.

A védőnői gondozás formái:
. csa ládlátogatás
. Önálló védőnői tanácsadás
o Ta nácsadés orvossal
. Fogadóóra tartása
. Nővédelem
. Egészségnevelés

- családlátogatássorán
- a védőnői tanácsadóba n

- oktatási intézményekben (iskola, óvoda)
- egészségfejlesztés közösségi szinten

b/ gyermekorvosi ellátás je||emzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz Való

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

Községünkben külön 8yermekorvos nincs, a háziorvos |átja el ezt a fe|adatot. A legközelebbi gyermek

szakorvosi ellátást a településtől 9 km-re lévő Po|gár városában, a Polgár és Térsége Egészsé8ügyi

Központ Nonprofit Zrt. |átja e|.

c/ o-7 éves korúak speciális (egészség ügyi-szociá |is-oktatá si) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,

rehabilitációra) vonatkozó adatok

A o-7 éves korú gyermeknél egészségügyi, oktatási problémák nem je|entkeztek. Szociális téren kb. 3-

4 családnál a nehéz anyagi helyzet jeIent gondot.

d/ gyermekjóléti a lapellátás

20. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Bölcsódék száma
Bölcsódébe beírt

gyermekek
száma

szociá|is szempontból felvett gyerekek száma Működő ö55zes
(munkanélküli 5zülő, veszélyeztetett gyermek, bölcsődei férőhelyek

nappa,i taHozaton tanuló szülö) száma

2073 0 0 0 0

20L4 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

16 0 0 0 0

2a17 0 0 0 0

Ti !(,L,iilésünkön böIcsőde nem működik,
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családi napköziben
engedélyezett férőhelyek

száma

családi .apköziben a térítésmentes
férőhelyek száma

családi na pközeiben gondozott
gyermekek 5zá rna

20oa 0 0 0

2009 0 0 0

2010 0 0 0

2011 c -..,c,,.,.- 0

2072 0 0 0

21. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Forrás: TelR, KsH Tstar, lntézménYi adatok

Településünkön nel i, működik családi napközi.

22. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 1.

óVoD.] rl.|.AToTTSÁG db

Az óVoda telephelyeinek 52áma 1

Hány településrőljárnak be a 8yermekek

Óvodai férőhelyek száma 50

Óvodai csoportok 5záma 2

Az óvoda nYitvatartási jdeje (,..h.tól ,..h-

ig):
07,00-16.00

A nyári óVoda-bezárás idótartama: () 08.01-08.31

személyi feltételek Éő Hiányzó |étsrám

ÓVodapéda8ógusok 5záma 2 0

El bó| diplomás óvodapedagógusok száma 2 0

Gyó8ypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/8ondozónő 1 0

Kisegító szemé]yzet 0 0

Községünkben egy óvoda nlűködik, 50 férőhellyel, 1óVodai csoporttal. Diplomás óvoda pedagógusok,

képzett dajka látja e| a gyern,ekeket. Betöltetlen állá5 nincs.

23. számú táb|ázat - Óvodai nevelés adatai 2.

HelYhiány miatt elutasított
gyermekek s:i!rla

Ebből hátrányos / halmozottan
hátrányos helyzetű

2072. 0 0

),7



2013. 0 0

2074. 0 0

2015. 0 0

2016. 0 0

2a17. 0 0

Forrá5: TelR, K5H Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjté5

Helyhiány miatt nem utasítottak el gyermeket az Óvodai felvételtől. Az 50 férőhely kielégíti az Újtikosi

igényeket.

74. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

]_6 des kon] §emeket ovodai g/ em€kcsop onok r: ána ovodai lgóhely ek §zána

2013 18 1 50 23 0

7a14 23 1 50 1 2s 0

2015 18 50 1 2l 0

2a!t 19 1 50 1 22 0

2aD 19 1 50 1 19 0

2aft 20 1 50 1 25 0

Mindkét táblázat igazolja, hogy Ú.itikoson az óvodai férőhelyek száma biztosítja, hogy minden 3-6

éves korban |évő gyermek igénybe vehesse az óvodai ellátást. A korábbi években csak a 3 éves kort
betöltótt halmozottan hátrányos helyzetú gyermekeket kellett e|őnyben részesíteni az Óvodai

fe|vétel során, míg 2or4-úl minden 3 éves gyermeknek kötelező óvodába járni. Az óvodában nincs
gyógypedagógiai csoport.

25. számú táblázat - Általános iskolai oktatás nevelés adatai

Települése k zo17 2076 2015 2ot4 2013 za72 zoTs. 2o7c

Tiszagvu laháza 7 11 5 7 5 5 8 A

úitikos 7 7 9 4 6 1 5

tgVütt(T+Ú) 14 18 L4 1]. 11 12 _t5 11

179 183 181 1,14 176

1-4 évfolYam 5-8 éVfolyam 5 8 éVfolvarn 1,4évfo vanr 5-8 éVfoIVam 5 8 éVfolvam 1-4évfolyam 5-8éVfo]Yam

90 89 82 101 76 88 86 86 90

Az általános iskoláskorú gyermekek közöl az 1-4. evfotyam az Újtikos-Tisza gyu la há za Általános lskola

újtikosi székhelyintézményében, az 5-8. évfolyam a tisza8yulaházi tagintézményben tanul. Az Újtikosi

Általános lskolai Tagintézményben az 1-4 évfolyam tanul.

e,/ gyermekvédelem

28

1

1

10Élm14 ma4l2015 )fi6Dol,] 2a012o1a



Községünkben működik 8yermekjóléti szolgálat, ameIy a gyermekek érdekeit védő speciális
személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a fe lhaszná |ásáva I

szolgálja, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítését.

lJ krízishelyzetben igénybe vehetó szolgáltatások

A Hajdúnánás - Folyás - Tiszagyulaháza - Újtikos szociá|is és Gyeímekjóléti Önkormányzati Társulás

nyújtja e szociális Vagy mentáihigiénés problémák, illetve egyéij krízishelyzet nriátt segítsé8re szorulo
személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet
me8szüntetésére Valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást.

g/ egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz va|ó hozzáférés

A településen az önkormányzat, az iskola, óvoda, civil szervezetek szerveznek a gyermekek részére
programokat. A Művelődési Házban Játszóház múködik, A Játszóházban a gyermekek kézügyességi
í,]]adatokkaI foglaIkoznak, verseket tanulnak, illetve az érdeklődési körükbe tartc,zó tevékenységeket
folytatnak a szabadidő hasznos eltóltésére. A Gyermeknap alkalmával lehetősé8 nyílik több sport
kipróbálására (különböző labdajátékok, lovaglás, íjászat). A 8yerekek szabadidejüket a Játszótéren,
kosárlabdapályán és focipályán töltik eI szívesen.

h/ gyermekétkeztetés (intézményi, héwégi, sZünidei) ingyenes tankönyV

26. táblázat - Kedvezményes óvodai-iskolaijuttatásokban részesü|ők száma, aránya

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a kedvezményes juttatásban részesülők száma az ingyenes
ískolai étkezésben, az ingyenes tankönyvellátásban csökkenő tendenciát mutat. Míg 2016-ban az
ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma 83 fő volt, majd 2oI7,évtő| |ecsökken.2015. éVtől
lnegszűnt az óVodáztatási támo8atás. A nyári ingyenes étkeztetést igénybevevők száma változő, de ez
i:, jelr-:ntósen csökken.

l/ hátrányos me8külön böztetés, az e8yenlő bánásmód köVetelményének me8sértése a
szolgáltatások nyújtásakorjárási, önkormányzati adat, ciVilérdekképviselők észrevételei

li,ii]., y.s megkülónböztetés, az egyen|ő bánásmód köVetelményének megsértj:í., a szolgáltatások
:',,.i] á: a krr nem észlelhető.

ré2tvevól §2ám óvóda

50 száza]ékos merlékú
kedvgmmJ- 6 étk€6le

jo9sultak száfia 1-1] évfo]_!o

lns,€n€s elku sben rszivelok
száfi a skola 1_8 é\.lolym

L1

21 lj
]l

ForrásITelR, KsH Tstar adatok
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j) pozitív diszkrimináció (hátránykom penzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein be|ül

PozitíV diszkrimin áciőről az ellátórendszerek keretein be|ül az önkormányzat adatokkal nem
rendelkezik.

4.4 A kieinelt, figyelmet igénylő gyermekek/tanulrók; valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

o/ a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, Valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedé5i, tanLrlási, magatartási nehézséggel kúzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

Újtikos Községben egy óvoda, és egy általános iskola van a gyermekek/tanulók napközbeni
ellátásának biztosítása érdekében. Az óvodát a település egyedül, önállóan működteti. Az iskola
áIlami fenntartásban működik.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos neveiési igényű gyermek, tanu|ó,
ab) beilleszkedési, tanu|ási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja)

27. táblázat - BTM-S, SNl-s HH-s, HHH-s gyermekek száma az iskolában és az óvodában

A beilleszkedési, tanu|á5i, magatartási nehézségekkel küzdő, valamint sajátos neve|ési igényű
gyermekek számában jelentős változás nincs.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészitő szolgáltatások (p|. isko lá ralóvodá ra jutó
gyógypedagógusok, isko la pszicho lóguso k száma stb.)

Az iskolában egy gyógypedagógus és egy fejlesztő pedagógus van.

c/ hátrányos megkülönliözl.etés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az e8yes intézményeken belüli szegregációs

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belú|i szegregáció nem fordul elő.

d,/ az intézmények közölt ; ialitrlók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések

30

BTM
8TM% 5Nl% HH%

HHH
HHH"l

201] 1,]1 53 53,33 19 21,11 90

2014 9 6,09 6,09 2§ 30,48 20,73 3a

2015 5 6,57 7,39 9,zI 13,42

2016 {,54 6,3L 3 9,09 9 j3

2a11 3 9,3 5,31 ,1 13,95 1 1,jq 36



Az intézmények között a tanu|ók iskoIai eredményességében, az oktatás hatékonyságában

mutatkozó eltérések nem tapasztaIhatók.

e/ pozitíV diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szol8áltatások)

PozitíV diszkriminációról az önkormán}Zat adatokkal nem rendelkezik,

4.5 következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

a gveret et tretvzete, esélyegyÖnlósége Vizsgálata során telepüIésünkön

5.1 A nők gazdasági szerep€ és esélyegyenlősége

A Munka törvénykönyvéről szóló 2OI2, óVi -!. tórvény 12. §_a rendelkezik arról, hogy a

m unkaviszonnya |, így különósen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód

köVetelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál kÜlÖnÖsen az elvégzett

munka természetét, minőségét, mennyiségét, a m unkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget,

fizikai Vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci Viszonyokat kell

figyelembe venni.

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az

adott személy olyan tulaldonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő

személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tutajdonságként nevezi meg a törvény a

nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is

o,/ foglalkoztatás és munkané|kú|iség a nők körében

28. számÚ táb|ázat - Foglalkoztatás és m u n ka nélkülisép,,, l l, }r körében

fejlesztési lehetőségekbeazonosított problémák

Beazonosított problémá k nem jelentkeztek.
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Munkavállálási korúak 5záma Fog alkoztatottak MLrnkanélküliek

férfiak nók férfiak nők férfiak nők

2008 372 316 NA NA 34 21

2009 255 310 NA 51 42

2010 326 311 NA 53 46

2011 .318 377 NA NA , ,. ,16:
36

53

2012 371 318 NA NA 53

201: 316 319 NA NA 45 54

2074 310 32a NA NA 30 32

2015 320 3c0 53 46

2016 3z2 293 NA NA 15 I7

2071 316 288 NA 16 19

Forrás: Telr és helyi adatgYűjtés

12, ábra: férfiak foglalkoztatási helyzete

A női munkanélküliek száma a Vizsgált időszakokban közelít a 10, 15, 20 a/*hoz az aktíV korúak
körében. A férfiak munkanélküliségi aránya 2015. évben magasabb, mint a nőké, Viszont 2016. és

2017.évben a női munkanélküliek száma már némiIeg meghaladja a férfiakét, Foglalkoztatási
adatokkaI az önkormányzat nem rendelkezik.

b/ nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzósi programokban

A Munkaügyi Hivatal szervezésében valósulnak meg a nők számára a képzési programok.

c,/ alacsony iskolai Végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

A kö2 íogla lkoztatás keretében az önkormányzat 3 nőt is szokott fo8lalkoztat,li, akik sem írni sem
olvasni nem tud nak.

d/ hátrányos me8kúIönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

Az önkormányzatnak adatok nem állnak a rendelkezésre.

5.? Á :li*r,lkaerő-piaci és családi feladatok összee8yeztetését segítő szolgáltat,:rick ipl" bölcsődei,
csaiádr nrpközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugallt,as munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)

Férfiak io*lalko.talá9i helvz€ié í16}

2011 1012 ]01] 2014 )01' 2U16 lot'
_frylJkdaJrofuk §*dunkrnékúli.k 

-úúnláVá]|iláJik.ír]aknóiú
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29. számú táblázat - A munkaerő-piaci és csaIádi feladatok ös5zeeByeztetését segítő szolgáltatások

3 éV aiatti gyeímekek számá

A településen bö|csőde, családi napközi nem található. Az Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvodában minden
gyermek számára biztosított az óvodai ellátás, az egy csoport férőhelyeinek száma több, mint 100%-

ban kihasznált. Az óvoda és az Újtikosi Általános lskola 16.00 óráig vannak nyitva. Az önkormányzat
intézményeiben biztosítja a i"ugalmas munkaidőt, csa|ádbarát munkahelyi környezetet tart fenn.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

30. számú táblá:a! - családtervezés, anya- és gyermekgondou ás területe

védőnők száma
G3 éV közótti

gyeínekek szárna

átlagos gyermek5zám

védőnónként

2008 0,5 40 80

2009 0,5 33 66

2010 0,5 34 68

2011 0,5 26 52

2072 0,5 24 €
2013 7 24 24

2o74 1 26 26

2o7! 1 21, 27

7076 1 26 ?6
?D!7 1 30 30

Forlás:TelR és helyi adatgyűjtés

13. ábra: egy védőnőre jutó gyermekek száma 2008-2017 között

A védőnői szolgálat nemcsak e i.ts;lyerrek egészségi á|lapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a

kismama (gyakorlati és lelki) _i,_,gi:ri:lt:, ezzel látja el a felúgyelete alá tartozó gyermek megfelelő testi
és mentális fejlődésének biztosiLá"at. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó

E8y védónóre jutó ryeiémekér srámá (fő)

2m3 ]rjog 2010 2011 2012 201] 2ólA lals ú1l: 2077

33

§!l



intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik a csa|ádok
gyermekellátá5i és nevelési heIyzetéről. Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a
családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hoZzá tartozó 8yermekek számátóI.

A védőnő felkészíti a fogamzás optimá|is időzítésre, körülményeire a családokat. Segít az anyaságra
Való felkészülésben. segít a csaIád szüIői szerepre való felkészítésben. Megszervezi a tanácsadásokat
a családok részéíe. Avédőnő figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését egészen az iskolás korig.

A táblázatból látható, h!8y rninden 0-3 éY 
.ózötti 

svermlt nolzi|_11]dőnői szolgáltatásno.: 
. _

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Az önkormányzatnak tudomása nincs ilyen esetekről, amennyiben előfordul, az családon belül
marad, és nem szerez róIa tudomá9t a családsegítő, valamint a rendőrség.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

Telepü|ésünkón nincs anyaotthon, csalácjok átmeneti otthona, Fel kell mérni, hogy a krízishelyzetben
igénybe vehető szo lgá ltatáso kra milyen mértékben van igény. Tájékoztatni ke|| a lakosságot a

településünkhöz legkózeIebbi anyaotthonról, családok átmeneti otthonáról, azok elérhetőségéről,
illetve kapacitásáról. A krízishelyzetben léVő nők számára nagyon fontos ténYező az idő, ezért a
várólistávaI működő szállók sci,.setben nem tudnak azonna|i segítséget nyújtani. Fontos a megfelelő
tájékoztatás, és az igények és kapacitás összhangja.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

31. számú táblázat - KépViselő-testület tagjainak aránya

eV
KépViselőtestület tagja

Yárosi bíróság és
ítélőtáblák vezetői

Köz8yűlések tagjai

Fé rfi liő Fé rfi Nő Férfi Nő

2008 4 3 0 0 0 0

2009 4 0 0 0 0

20!0 2 0 0 0 0

201-1- 3 2 0 0 0 0

201-2 3 2 0 0 0 0

201-3 2 3 0 0 0 0

20,J-4 2 3 0 0 0 0

20,J-5 ) 0 0 0 0

zOL6 2 3 0 0 0 0

20!7 2 3 0 0 0 0

Az azonos jogok érVényesítéséhez
nem reprezentálása miatt van
mechanizmusban, hanem mert

elengedlls,lr-.len a képviselet. A nők részvételére nemcsak a nói

szüks";l a llr_,iitikában, azaz a közügyekről való döntési
eZ szo18i:i, leginkább a közös érdeket. A táblázat adatai
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megmutatják, hogy a ké pvise lőtestü let tagjai csaknem e8ykettede nő, tehát részt vesznek a

közéletben"

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések

A településünkön nem jellemző, hogy lenne nők.1 h4lvi s7inten érintő prchléma. Fol,.1arratcsan

tartva a kapcsolatot a helyi civil, állami vagy egyházi szervezetekkel a felmerülő a nőket helyi szinten

fokozottán érintő társada|mi problémákról kapott információk alapján fel kell terképezni, hogy

milyen problémák kapnak figyeImet, és milyen a felszámolásukra irányuló kezdeményezések indulnak
el.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetősé8ek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyen|ősége Vizsgálata során l3!eoülésünkön

beazonosított problémá k fejlesztési lehetőségek

Adathiány a nők gazdaságban és
esélyegyenlőségben betöltött szerepéről

Adatbázis létrehozása

6. Az idősek helyzete, esélyetyenlőséte

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, alánya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)

32. számú táblázat - Nyu8díiban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

ev
nyugdíjban, nyutdíjszerú ellátásban

rés.e5ülő férfiák száma

nyugdúban, nyutdíj§zef ű

elláésbaí íészesülő nők,záma
összes nyugdíias

2008 110 188 zga

2@9 109 181 29a

2010 109 15 I24
2011 103 77a 2J3

20L2 95 170 26s

2013 96 161 251

2074 90 153 243

2075 u 749 233

2076 80 1M 224

2a17 77 12s 202

Forrás: Te lR, K5H Tstar

.iz adatelemzés során azt ke|l figyelembe venni, hogy vannak-e eiiátltia;i :;ryugdíj, nyugdíjszerű

ellátás) idóskorúak, és ha igen, akkor milyen arányban.
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6.2 ldősek munkaerő-piaci helyzete

o/ idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsá8a

Nem relevá ns.

b/ tevékeny időrkor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatás,lnak' lehetőségei a köZiniéZínényekben, fogiakoztatásukat tá riiÓ'g'átdégyéb programok a telepúIésen)

Nem releváns.

c/ hátrányos megkülönböZietés a foglalkoztatás területén

Az önkormányzatnak erre Vonatkozó adata nincs.

6.3 A közszol8áltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés

o/ az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Az e8észségügyi alapellátást a helyi háziorvos látja el. Újtikos Közsé8i Önkormányzat Házi

Segítségnyújtó Szolgálata a házi segítségnyújtást látja el,

33. számú táblázat - ldőskorúak járadékában részesülők száma

időskorúak járadékában részesülők száma

2008 1

2009 1

2010 1

2017 7

2012 1

2013 0

2074 0

2075 0

2016 0

2011 0

Forrá5: TelR, KsH Tsta r

Az időskorúak járadéka a megé|hetést biztosító jövedele.ról n". rendelkező idóskorú személyek

-_ részére ny.újtott támogatás,

b/ kulturá|is, közművelődési szo lgá ltatáso kh oz való hozzáférés

Mozi, színház, múzeum nem ta|álhaií. a községünkben. Egy Református és egy Római Katolikus
temp|omunk van. A Művelődési Halzh?i: !].jti rendszerességgel gyűlnek össze a kézimunka kör tagjai,

akik Valamennyien nyugdíjasok 14 |ii

c,/ idősek informatikai jártassá8a
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A településen élő idősek minimális százalékban jártasak az informatikában.

6.4 Az időseket, az életkorraljáró sajátos igények kielégítését célzó proBramok a településen

Életvitelt segítő támogatás a házi segítségnyú,jtás keretén belül valósul meg az ellátott egészségi

állapotától függően szeméiyi gondoskodás és szociális segítés formájában. A személyi gondoskodás

kéréteöéh" tóbbnyire ápolási feladatot, a szr.ltiális ségítés keretébdn pedig igéi,iV' '§iéiint mosás,
,/asalás, ablakti5ztítás, beVásárlás és gyógyszer kiíratás, havonta egyszer vércukormérés, kéthetente
vérnyomásmérés, esetenként csekk befizetés. Az ellátott létszám je|en|eg Z!,2L fő, Azok az

időskorúak, akik szociáli5 étkeztetést kérnek, részükre az ebédet házhoz szállítják.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlőséte

Az EUrópai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok - köztük a

fogyatékossággal élő emberek - számára megterenltődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet
minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a Iakhatás és közIekedési eszközök használata,

a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet,

valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi szolgá|tatások egyenlő

hozzáférésének megteremtése, A fogya tékosságga l éIő emberek számára megszervezendő hatékony

ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő ciVil

szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok elIátása mellett aktívan szerepet
vállalnak az államtól átválIalt közfeladatok megvalósításá ban, valamint együttműködő partnerei

kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek. Biztosítani keIl az

esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató je|Iegének erősítésével, az intézmények
kiépítéséVe|, korszerűsítéséVel és átalakításáVa|, illetve a ;ikókórnyezeti és az integrált formában

történő ellátásszervezés erősítésével. Az Európai Unió Alapjogi chartájának 26. cikke elismeri a

-.-..-.,-*,*_"í€gYatekk€l,áíisz€mélyekjogátazönéJlosá5uk,,*a+sadalm,érfog|a!kozási€e-illeszkedésük,Va|aminta
kózösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.
Az Egyesü|t Nemzetek Közgyűlése 2006, december 13-án e8yhangúan fogadta el a Fogyatékossággal

élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az Új

nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékosságga l élő embert érint a világon. A hazai

fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk voh . \ ililgon az első állam, amely mind az

Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 20c'i ,",r' XCll. törvénnyel. Az Egyezmény

szerint ,,fogyatékossággal éIő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, éftelmi,

szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgá|ata során településünkön

beazonosított problémá k fejlesztési Iehetőségek

ldősek munkaerő-piaci helyzetérő| nem
rendelkezúnk adatokkal

Adatbázis létrehozása



adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását".Az egyenlőség, az

egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de valamennyi - a többségtől eltérő
jellemzőkkel rendelkező - személyt, csoportot érint ma Magyarországon. Különósen Veszélyeztetett
csoport a cigányság, más szempontból a nők, más szempontból, de külön figyelmet érdemel a
fogyatékos emberek helyzete is. A fogyatékos emberek és családjaik vi|ágszerte a legsérüIékenyebb

társadaImi csoportot alkotják, évszázadok óta a szociális élet ptremére sodródva élnek,

boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közós feladatunk annak lehetővé
_ tételeíhogy egyenlő esélyekkei érvényesülhessenek a mindennapi életülr során - a {izikai és szellemi

környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociá|is és egészségügyi ellátás, az

iskoláztatási és munka lehetőségek, a ku|turális és társadalmi élet Valamint a sport és a szórakozás

területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi közszo lgá ltatáso k (oktatás, egészségügy, szociális
ügyek, közlekedés stb,) egyen|ő hozzáférésének megteremtése fogaImazható rneg. Magyarországon
a legutóbbi népszámlá|ás (2001) adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember van, az aktív korÚ,

megvá|tozott munkaképességű személyek számát pedig a NYUFlG 2007-es adatai alapján mintegy
7oo ezü főre tehetjük. Az Európai Unióban e populáció 4o%-a dolgozik, ez az arány ma

Magyarországon 7-9o/o, amely rendkívül alacsony, különösen ame|lett, hogy az aktív korú cé|csoport

80-85%-a akar és tudna is dolgozni, Védett, Va8y nyílt
munkaerő-piaci körülmények között. A fogyatékos szemé|yek körén belül:

- a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%

- a vak és gyengénlátó emberek aránYa L4,4%.

- hallás-, beszédzava r-fogyaté kosságba n kb. 10%-uk szenved.

- Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 27,6%
(Forrás: J.0/2006. (ll. 16.) oGY hatá r ozat Az Új Fo8yatékosügyi Program ról)

A fogyatékosságügy - és általában az esélyegyenlőség - talán |egfontosabb feladata, hogy az

államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a

fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási

szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját terü|etén érvényesítse a fogyatékos emberek
esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket. Mint
általában az esélyegyenlőség terü|etén, a fogyatékosságügyben is a társada|mi szem léletíormá lás az

egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a döntéshozókra és végrehajtókra a

táisada,lom e8észe tekintetében: mindenki számára viiágossá kell tenni, hogy a +rlgyatékos emberek
iniegr,ációja mindannyiunk feladata, és - bár jelentős anya8i forrásokat emészt íel "- nem csupán pénz

kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak |iftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos

térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szem|életet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és

egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az

abban foglaltak Vé8rehajtása is. Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés,
ame|ynek fogalma az utóbbi években teljesen új taítalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági
csoporthoz tartozó ember - azaz a mozgássérült, a látássérült, a ha|lássérült, az érte|mi fogyatékos,
autista és súlyosan-halmozotta n fogyatékos emberek - speciális 5zükségIeteinek figyelem bevételét
kell a komp|ex a kadálymentesíté s, azaz az egyenló esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez

olyan eszkózök és megoldások telepítését jelenti, amely |ehetővé teszi, ho8y e8y-egy szolgáltatást a

mozgássér úit embereken túl látás- Vagy hallássérült, Valamint értelmi fogyatékos embe rek is igénybe
-,"*-.*vchesselsk.(#ang€s+érkép,-indukeós-hurok,.kónnyer*-érthetőtáiékoztat{Lfüeet€k;:tb.} A *ulcs-azi

ho8y ma már nem pusztán épületek a kadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő
esé|yű hozzáféréséről beszélünk, ame|y tehát magában foglalja az épületek komplex
a kadá lym e ntességét, de anná| jóval több. Az akadálymentesítés köVete|ménye beépítésre került a

nem kifejezetten a kadá lym e ntesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszo |gá ltatáso kat

nyújtó szell,;!r vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfé|körükben is vannal, ]:"iletnek

fogyatéko. pr;,tl9l,€k. A fentieken túl pedig minden lehetséges eszkózzel küzdeni kel| ;l::Í,ii hogy

széIes körben cl,ierjedtté Váljon a mainstreaming szemlélete, vagyis az a felfogás, amely a!?pján az

esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem e8yetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az
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ehhez kapcsolódó köVetelményeknek való megfeletés a saját területén mindenkinek a maga feIadata

és felelóssége. ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az e8yetemes tervezés

módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a

közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az

egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s ho8y ezért ne kelljen - jelentős idő, energia és pénz

ráford ításáVal - utólag akadálymentesíteni.
Folyamatosan megjelenő pályázatok támogatják a kormányzati és önkormányzati intézmények

akadá lymentesítéséL melynek -köszönhetően évről évre ,több,,száz kÖzszolgáltatás válik egyeniií

esé|lyei hozzáférhetővé. Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel,

programokkal, törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok esélyegyenlőségét. Hatalmas

anyagi forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi juttatásokat igyekeznek biztosítani a

rászoiulóknak. Különböző hivatalokat, szakértői bizottságokat állítottak fel, támogatják a

fogyatékosok által alapított szervezeteket. PozitÍV diszkriminációt alkalmaznak az oktatásban és a

munkaerő piacon. Mindezek ellenére a statisztikák csúnyán rácáfolnak az erőfeszítésekre. Ahelyett

hogy a fogyatékkal élők felfelé mobilitását mutatnának, megrekednek, sőt lecsúsznak, elszakadnak és

kirekesztődnek a tá rsadalom ból.

7.1Atelepülésenfogyatékossággalélőszemélyekfőbbjellemzői,sajátospÍoblémái

o/ fogyatékkal élők fogla lkoztatásá n a k lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl, Védett foglalkoztatás,

közfo8|a lkoztatás)

b/ hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

c/ önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

Últikos telepü|ésen nincs pontos feImérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem Iehet pontos elemzést

készíteni a fogyatékkal élők heIyzetéről, szüksé8leteiről.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni'ellátása, kedvezményei

34. számú táblázat - me8változott munkaképességű és egészségká rosodott személyek szociális

ellátásaiban részesülők szánra

me8válto2ott
munkaképessétű

személyek
ellátásaiban

része§ülők íáma

etészsé8károsodott
szémélyek szociális

ellátásaiban
íésze§ülókszáma

2g)8 35 0

2009 32 1

2010 26 1

201] 50 1

z01? 46 2

zoj3 42 1

201,4 37 1

2015 33 1

2016 26 0

zai 24 0

].4. ábra: szociális ellátásban részesülők száma
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szociális ellátásben r&zesú|őks!ámá lfő)

20

2m9 2010 2011 ?01? 70]]4

. d,oaválozott núk.képel5é3Ú j eg|')4.3il.j.o§o,1olt

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

o/ települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

34, számú táblázat - akadá lymentesítés

l8en/nem

Lift
Vezető 5áV

Moz8ás-
korláto,
zottak
ré5zére
mosdó

Rám-pa
Hangos
tájékoz-

tatás

lnduk-
ciós

hUíok

Tapint-
ható
iíífor-
máció

lel-

se8ít
sé8

Egyéb

oktatá5i
intézmén

Y€k

alapfok i8en igen nem

kó2épfok

felsófok nem

É8ész,
sé8ügyi
intézmén

fekVőbeteg e]látá5 nem

jáló beteg
5zakellátás

nem

alapeilátá5 i8en

kulturális, múvelődési
intézmények

nem nem nem nem

önkormánYzatj, közi8az8atási
intézmény

nem nem nem nem

igazságszol8áltatá5i, rendőrsé8,
nem nem

szociáli5 ellátást
intézmények

nyújtó
nem

Forrá5: helYi adatgYűjté5

A táblázat alapján elmondható, hogy az önkormányzat tulajoc, .1l;1ii léVő intézmények kÖzÜl az

óvoda és az orvosi rendelő egy része a kadálymentesített, az épületek teljes a kadá Iyme ntes Ítése méB
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nemValósultmeg.AzönkormányzatépüIeteValamintaMűVelődé5iHázegyáltalánnincs
a kadálymentesítve. Az állami fenntartásban lévő iskola is csak részben a kadá |yme ntesített,

b/ közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épÜletek

akadálymentesítettsége

- -,Az akadálymentesítettségek hiányában ezek nem megoldottak,

c/ munkahelyek akadálymentesítettsége

Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények közül az óvoda és az orvosi rendelő egy része

akadálymentesített, az épületek teljes a kadá lyme ntesítése még nem valósult meg. Az önkormányzat

épületá valamint a Művelődési Ház egyáltalán nincs akadá lymentesítve. Az állami fenntartásban lévő

iskola is csak részben a ka dá lymentesített. A községben lévő vállalkozások, kis kereskedelmek, posta,

TakarékszóVetkezet a kadálymentesítése nem megoldott,

dJ közósségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsé8e

Akadálymentesítés ezek terén nem történt.

e/ fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szol8áltatások (pl. speciális közlekedési

megoldások, fogyatékosok nappaIi intézménye, stb,)

5peciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye a községben nincs,

/,) pozitíV diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Az önkormányzatnak erre vonatkozó adata nincs.

7,4 következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetősé8ek meghatározása

@sége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Az önkormányzat épü|ete valamint intézményei

nincsenekakadálymentesítVe _
Áz akadá lymentesítés megvalósítása

A fogyatékkal élő személyekről, sajátos

problámáiról Önkormányzatunk nem rendelkezik
adatokka l

Adatbázis létrehozása
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi

o/ a 3-7, pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszervczödések feltérképezése (pl. közfeladatot eIlátó 5zervezetek száma közíeladatonként
bemut..rtva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

Folyás Község Önkormányzata, Görbel,,:l;:a Község Önkormányzata, Polgár Város Önkormányzata,
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, Újszentmar8ita Község Önkormányzata és Újtikos Község

önkormányzata 2005. január 01-eI létrehozta a Polgári Kistérségi Többcélú Társulást, melynek
székhelye Polgárcn található. A társulás működési területe a kistérséget alkotó telepü|ési

önkormányzatok közigazgatási területe.
A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok - és együttműködési rendszere szervezeti
keretének biztosítására;
Térségi közszolgáltatásr,ri, biztosítására, szervezésére, össze ha ngo lásá ra, fejlesztésére, az egyes

települések önkormányzatainak te|jesítőképességét meghaladó önkormányzati Íeladat- hatáskör,

Valamint a kö zszo lgá ltatá si rendszer közös, ill. térségi rendszerének kiaIakítására, szervezésére,

összehangolására, működtetésére, fejlesztésére;
A térség inté7ményrendszerének integrálására, feIadateIlátásának összehangolására, fejlesztésd,re;

A közigaz8atási (állam igazgatási) feladat - és hatáskörök ellátásra;
A közösségi szolgá|tatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű

ellátása érdekében hozták |étre a települések a társulást.

b/ önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és ciVil szektor közötti partner5ég

bemutatása

Últikoson számos civiI szervezet tevékenykedik aktívan. Az önkormányzat és a civiI szervezetek
kapcsolata jó, ez megnyilvánul a közös rendezvényekben. Önkormányzatunk a községben lévő civil

szervezetekkel szoros ka pcsolatot ápol.

c,) önkormánVZátok küzötti, illetve térségi, területi társulásokkal Való partneíség

A Polgári statisztikai Térségben lévő önkormányzatok együttműködése hosszú időre nyúlik vissza, a

múltban és a jövőben is jeilemző rá a kölcsönös előnyöket nyújtó e8yüttműködési lehetőségek
felkutatása és azok kihasználása.

d/ a nemzetisé8i önkormányzatok célcsoportokkal kapcsoIatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Újtikos települé5en nemzetisé8i önkormányzat nincs.

e,) civil szervezetek céicsct.ortokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A faluban működő civil szervezetek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a közösség

összeta rtozásá na k erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az

egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
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"Újtikosi Pásztortűz" E8yesület

Az Egyesület 2009 tavaszán alaku|i i,g1, már korábban létező baráti társaságból. célja a település és

--,-...iéitryél,.e kózósségi életének feIleliditése, l hogyclr:áilyőlzés, az egészsé5:: jleifiród elősegítése, a

sport népszerűsítése, kulturális programok szervezése, társada|.ni és közéleti tevékenységek
kiszélesítése, vallási hagyományok ápo|ása.

Borockás Néptánc Egyesület

Borockás Néptánc Együttes 22 éWel ezelőtt ujtikoson jótt létre helyi 8yermekek és fiatalok

együttm űködésével. A fiatalok célja a magyar néptánc hagyományok értékének megőrzése,

me8ta n ulása, bemutatá5a, utánpótlás neve|ése.

Újtikosért Alapítvány

Az Alapítvány szintén tevékenyen részt vesz a falu közösségi életében. A kulturális programok

megszervezésében aktívan szerepet vállal.

Polgárőrség

A Po18árőr5ég biztosítja a falu közbiztonságát. Jelenle8 32 tagja van a helyi szervezetnek, me|y

sokszor kevésnek bizonyul. A Polgárőrök minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy az Újtikosi
lakosoknak nyugodaImas éjszakát biztosítsanak.

Vöröskereszt helyi szervezete

Véradások szervezése, egészségügyi előadások szervezése, azokban közreműködés.

f) for-profit szerepIók részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában,

Az önkormányzat a vállalkozásokkal jó kapcsolatot tart, hiszen az önkormányzat számára fontos a

vállalkozások szerepvál|alása a helyi közéletben. A jó partneri kapcsolatnak köszönhetően együtt
hatékonyan tudnak kiállni az esélyegyenlőség me8teremté5e mellett.
A helybéli vállalkozók támogatják a gyern]í:|íek részére megrendezett Gyermeknapot, a

településünkön megszervezett közösségi prograni kat \/aIamint segélyakciókat.

9, A helyi esélyegyen|őségi program nyilvánossága

o/ a helyzetetemzésben meghatározott esélyegye,l:u,egi i rblémák kapcsán érintett nemzetiségi

önkormányzatok, egyéb partnerek (á||ami vagy (;]1ir.]|illányzati intézmények, egyházak, civil
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szervezetek/ stb.) bevoná5ának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének

folyamatába

A települési esétyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával tÖrtént, az

adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta me8 a program intézkedési tervét. Az
,. adatgyújtés kiterjedt az önkormányzaton kívül az intéZmé!-, í+l re, kÖzoktatási intézményekre,

. szervekre. Az összegyűjtött adatok elemzésekor megfogalma:ódt3L a telepÜlésen élők problémái, az

,-,-..-^ . ^-,-e3eiTe8yélTlősóB bizltls;.ásúi,-segitó rrregoldások,, A Pro8raí,r átfc#' kÉpEi"'ác' ' a 'Íaiuban étó-'3'4'''9=*' ' " '

célcsoportok héiköznapi életéről, lehetóségeiről, jóvőjérő|. Az elkészÜlt dokumentumterv.'i it a

helyben szokásos módon, újtikos Község honlapján (www. ujtikos.hu) került közzétételre, Valamint az

önkormányzat hirdetőtábláján kerü| kifüggesztésre, azzal a céllal, ho8y 3 lakosság megismerje és

véleményét elmondja.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság Végrehajtással kapcsolatos észrevéteIeinek

Visszacsatolását szoIgá|ó eszkózók bemutatása.

A képviselő-testület á|taI elfogadott Esélyegyenlőségi programot Últikos közseg honlapján e|érhetővé

tesszük a megvalósításába n résztvevő szervezetek és a lakosság számára. A monitoring a

célcsoportok képviselői, a civil szervezetek képviselői, és Últikos község Önkormányzat munkatársai

bevonásával történik.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program lntézkedési Terve (HEP lT)

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

célcsoport

következtetések

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fe.ilesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Romák
e:: / t]agy

,,iélyszegény-
,i.,u*n élíjk

Alacsony iskolázottság
M unka nélküliek száma magas

Munkaügyi Központtal a kapcsolattartás
erősítése, tájélí^ztatás, szóróla pok

biztosítása, m,:a|évií Startmunkák
mePta rtása, leb::tségc: hővítése

Gyermekek

lc,ósÉ h
ldősek munkaerő-piaci helyzetéről nem

rendelkezünk adatokkal
Adatbázis létrehozá:a
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l vád,ÁticÁd lNők |.':"':'*'" I Adatbázis létrehozása
I hatranyos me8kulonboztetes, 

I

Adathiány a nők gazdaságban és
esélyegyenlőségben betöltött szerepéről
(foglalkoztatás, alacsony iskolai

nőket érő erőszak, családon belüli
erősza k)

Fogyatékka l

élők

Az önkormányzat illetvr: i,rtézményei
nincsenek akadályme.iresítve, A
fogyatékkal élő személyekrő|, sajátos
p,,:blélnáiról Önkormányzatunk nem
rendeIkezik adatokka I

Az önkormányzat épületének Valam int
intézményeinek akadá lymentesítése,
Adatbázis létrehozása

A beavatkozások megva|ósítói

Jövőképünk

Olyan településen kívántlr:k,:Ini, ahol a romák szociá|is és egészségügyi helyzete megfelelő.
Fontos számunkra, hogv a rnélyszegénységben élők oktatási, szociális, lakhatási he|yzetének a

javítása.
Kiemelt területnek tartjLik a gyerekek oktatási és szociális körülményeinek a szinten tartá5át,
esetlege5 jaVÍtását.

Folyamatosan odafigye|ünk az idősek egészségügyi helyzetére és a szociális szo lgá ltatáso khoz való
hozzáféréséhez,
ElengedhetetIennek tartjuk; t,;ij},. i:rltén az egyenjogúság figyelembe vételét.
Különös figyelmet fordítunk a {o8yaael..kal élők emberi méltóságának figyelembe tartására.

Célcsoport
KöVetkeztetésben megje|ölt
beavatkozási terület, mint

intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe be\,Cnt
aktorok és partnerÉk

- kiemelve a felelőst
Romák
éslvagy
mélyszegény-
ségben élők

Tanulás elősegítése Újtikos telepü|ésen a
felnőttek részére
Újtikos településen a m u n kané|küliség
csökkentése

Munkaügyi Központ, Újtikosi Általános lskola,
Célcsoport, Újtikos Község Önkormá nyzata
FeIelős: po Igá rmester

Gyermekek

ldősek
Az időse k munkaerő-piaci helyzetéről
fe|,nérés elvégzése, adatbázis létrehozása

Cé|csoport, Újtikos Község Önkormá nyzata
Felelős: polgármester

Nők
A níiit gazdasági szerepének és
esé ly egye n lőségé ne k a felmérése

Célcsoport, Újtikos rözség Önkorrnárjyzr{ ó

Felelős: polgá rmester

Fogyatékkal
élők

Az önkormányzat épületének va lam int
intézményeinek akadálymentesítése,
A fogyatékkal élő személyekről feIrnérés
elvégzése, adatbázi5 létrehozása

célcsoport, Újtikos Község Önkormányzata
Felelős: po|gá rmester
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Az

1,

intézkedési terü letek részletes kifejtése

lntézkedés címe: Tanulás elősegítér^ Últikos településen a felnőttek részére

Fe,!iá!:+_ p.oblérna

(kiinduIó értékekkel)

Célok -
Általános
megfogaImazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásba n

R: Munkaügyi Közpo ntta | 
'ka pcsolatta rtás

K: Tájékoztatás, szórólapok biztosítása
H: Képzések megszervezése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Adatgyűjtés a lehetsé8es oktatásról, célcsoportró| a Munkaügyi Kózponton
keresztúl
2. Adatbázis elkészítse az érintettekről, képzésekről és célcsoport tájékoztatása a

lehetséges ta nfolya nl.Kl ól
3. Közvetítés, koordiná|ás

Résztvevők és
fele lós

célcsoport, Újtikos rozség Önkormányzata, Újtikosi Általános lskola
Felelős: poIgármester

partnerek Munkaügyi Központ, Újtikosi Általános lskola, Újtikos Község Önkormányzata

Határidő(k) pontokba
szedve

H1:1hónap
H2: 3 hóna p

H3: 2oz3 ,tz 3L
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentá ltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútáVon),
VaIamint
feiií}t;] rthatósága

R: Célcsoport megismeri a képzéseket, szórólapok biztosítása, visszajelzés
kéréssel
K: Képzéseken való aktív részvéte|, jelenléti ív biztosításával
H: Képzettségek megszerzéséről nyilVántartás Vezetése, visszacsato|ás kérése a
lehetséges elhelyezkedésekről
A lehetséges képzések nyomon köVetése, felderítése és a Munkaügyi Központtal
szcIos kapcsolattarás.

kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdeklődés hiánya
Érdeklődés felkeltése

Szü kséges erőforrások Pénzügyi forrás, humán fo rrá s

lntézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiind uló értékekkel)

Últikos településen a munkanélküliség csökkentése

M unka nélküliek száma magas
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Célok -
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

R: Munkaügyi Központta l kapcsolattartás
K: célcsoportok tájékoztatása
H:A megléVő startmunkák megtartása, lehetséges bővítése

Tevák* r,;sógek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. siá;iii;;i;'programok nyomon toveiése
?. Pályázati anyagok elkészítse, beadása
3. Az elnyert pályázatok, startmunkák megkezdése

Rósztvevők és
fe Ie lős

Célcsoport, Újtikos Közsé8 Önkormányzata, MunkaüB,,,i Központ
Felelős: polgármester

pa rtne re k Munkaügyi Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

H1:1hónap
H2: 2 hónap
H3: 2023 ,L2 .3t ,

Eredményességi
m utatók é5 annak
dokumentáltsága,
forrásá
(rövid, közép és
hosszútávon),
Valamint
fennta rthatósága

R: Munkaügyi Központ által küldött pályázatok nyi[,ántartása
K: A célcsoportok megismertetése a lehetséges pályázatokkal szórólapokkal,
kifüggesztésseI, szóbeszéd útján, az érdekképviseleti szervezetek tájékoztatása
e-maiI útján
H: Elnyert pályázatok megva|ósítása, ezáltal jaVuI a fogIalkoztatottsá8
A felmerülő pá|yázatok fo|yamatos nyomon követése, és megpályázása. Szoros
kapcsolattartás a Munkaügyi Központta l.

kockázatok
és csökkentésük
eszköiei

A pályázatok eInyerésének a kimenetele

!z:i,,.léges erőforrások Pénzügyi forrás, humán forrás

lntézkedé5 címe:
Az idősek munkaerő-piaci helyzetéről felmérés elvégzése, adatbázis
létrehozása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

ldősek munkaerő-piaci helyzetéről nem rendelkezünk adatokkal
(foglalkoztatottság, hátrányos megkülönböztetés)

Célc!
Á lta lá ii,r:;

!n!. !]i:.l|],,:] :]3?ás,,:
róvid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontá5ba !-l

!,\. Plud t6 y t]j LE.

K: Adatok feldolgozása, elemzése
H: Adatbázis létrehozása

Tevéke;rységetl
(a beavatkozés
tartalmai p|,,1iokba

szedVe

1. Kérdőív elkészítése
2. A kérdőívek célcsoporthoz való e|juttatása, begyűjtése, feIdr,i:a.ll, ir "
3. A következtetések levonása, adatállomány létrehozása, foty.ll;cos nyomon
köVetés
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Résztvevők és
felelős

Célcsoport, Újtikos rozség Önkormá nyzata
Felelős: polgármester

pa rtnere k Az Önkormányzat ügyintézői

H1: 1 hónap
H2: 1 hónap
l.ía. ]a.lQ,1 ),i.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútáVon),
Valamint
fenntarthatósága

R: A kérdőíVek kitöltése a célcsoport által, sikeres begyűjtése, feldolgozása
k: A kérdőívek kiértéke|ése, adatbázis elkészítése
H: Al elkészült adatbázis foIyamatos nyomon követése
Évente felmérés elvégzése. A kapcso|ódó intézményekkel a fo|yamatos
kommunikáció fenntartása.

kockázatok
és csökkentésük
eszkózei

Passzívitás a cé|csoport részérő|, tudatosítani kell a lakosokban a Helyi

Esélvegyenlőség fontosságát

Szükséges erőforrások ré nzügyi forrás, humán forrás

4.

lntézkedés címe:
A nők gazdasági szerepének és esé|yegyenlőségének a felmérése, adatbázis
létrehozása

Feltárt probléma
(kiindu|ó értékekkel)

Adathiány a foglalkoztatás körében, adathiány az alacsony iskolaivégzettségű
nőkről, hátrányos megkülönböztetés terén adathiány, a nőket érő erőszakról,
csa|ádon belüli erőszakról az Önkormányzat nem rendelkezik adatokkal

Célok -

Általános
megfoga lmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bo ntásba n

R: Adatgyűjtés
K: Adatok feldolgozása, eIemzése
H: Adatbázis létrehozása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tarta lma) pontokba
szedve

1. Kérdóív eIkészítése
2. A kérdőívek célcsoporthoz Való e|juttatása, begyűjtése, feldolgozása
3. A köveikeztetések levonása, adatállomány létrehozása, folyamatos nyomon
köVetés

Résztvevők és
felelős

Célcrog:ort, l'Jjtikp_s !íOzség Ön !qr$ isyeaje
Felelős: poigá rmester

pa rtnerek Az Önkormá nyzat ügyintézői

Határidő(k) pontokba
szedve

H1:1hóna1,
H2: 1hóna,i
H3:2018.1: 3

48

latá ridő(k) ponto;(b3

szedve



Eredményességi
mutatók és a nnak
dokúmentáltsága,
fo rrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
Valamint

R: A kérdőívek kitöltése a célcsoport á|ta|, sikeres begyűjtése, feldolgozása

k: A kérdőívek kiértékelése, adatbázis elkészítése

H: Az elkészült adatbázis foIyamatos nyomon köVetése

Évente felmérés elvégzése. A kapcso|ódó intézményekkel a folyamatos

kommunikáció fenntaítása.

kockázatok
és csökkentésük
eszközei

lakosokban a Helyitudatosítani k{llPasszÍVitás a célcsoport részéről,

'rU'uffi
Pénzügyi forrás, humán forrás'Szükséges erőforrások

5.

lntézkedés címe: Az önkormányzat épületének valamint intézményeinek akadálymentesítése

Az önkormányzat éPülete valamint intézményei nincsenek akadálymentesítve

R: Feltérképezni az akadálymentesítésre szoruló intézményeket

K: Az a ka d á lyme ntesítéshez szüksé8es anyagi és dologi eszközök beszerzése

H: Az akadálymentesítés megva |ósítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Célok -

Általános
megfogalmazás és
röVid-, kózép- és
hosszútávú
idóegységekre
bontá5ban
TevékenVségek
(a beavatkozás
tarta Ima) pontokba

szedve

t_ nrataaa tymentesíté5re szo!,u!ó intézmények listájának elkészítse, lehetséges

te rv eIkészítése
2. Helyi vállalkozó felkérése a feladat elvégzésre, az anyagijavak megvásárlása

3. A rámpák elkészítése az intézményekné|

Résztvevők és
fe le lős

Újtikos Község önkormá nyzata

Felelős: po18ármester

AGRo-NYAK Kft.pa rtne rek

Határidő(k) pontokba
szedve

H1:1hónap
H2:1hónap
H3: 2018.12.31.

Ered ményességi
TiYűtstú|.l é3 afiilak
dokumentá ltsá8a,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
Valamint
fen ntarthatósága

n: etieszut a telmérés
K: Elkészúl az akadálymentesítés terve

H: Az a ka dá lyme ntesítés megvalósul, elkészülnek a rámpák

A rámpák karbantartása. A fogyatékossággal élő személyek közIekedését

elősegítő, speciális szo|gáltatások meg .isa és karbantartása,
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kockázatok
és csökkentésük
eszkózei

A kivitelezés megoIdása, szükséges erőforrások megteremtése.

Pénzügyi forrás, humán forrás

6.

lntézkedés címe: A fogyatékkal élő személyekről felmérés elvégzése, adatbázis létrehozása

Fe!tárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A fogyatékkal élő személyekről, sajátos problémáiról Önkormányzatunk nem
rendelkezik adatokkal

Célok -
Általános
megfog.l!irazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

R: Adatgyűjtés
K: Adatok feldolgozása, elemzése
H: Adatbázis létrehozása

"i'evékenységek

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Kérdőív elkészítése
2. A kérdőívek célcsoporthoz való eljuttatása, begyűjtése, feldoIgozása
3. A köVetkeztetések levonása, adatállomány létrehozása, folyamatos nyomon
követés

Résztvevők és
fe le lős

Célcsoport, Újtikos Község Önkormányzata
Felelős: polgármester

pa rt ne rek Az Ön kormá nyzat ügyintézői

H3táíi{] í(k) pontokba
H1:1hónap
H2:1hónap
H3:2018.12.31.

Eredményességi
m utatók és anna k

dokumentá ltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútáVon),
Valamint
fe n nta rthatósága

R: A kérdőívek kitöltése a célcsoport által, sikeres be8yűjtése, feldolgozása
k: A kérdőívek kiértékelése, adatbázis elkészítése
H: Az elkészült adatbázis folyamatos nyomon köVetése.
Évente felmérés e|végzése. A kapcsolódó intézményekkel a folyamatos
kommunikáció fenntartása.

Kockáze ii, |l

és csö kkente,1l.;ik

esZ !rl , .,;

Passzívitás a célcsoport részéről,

Fie^l.yqg,y e_n l ő s é e to_nto ssá gá t
tudatosítani kell a lak ,,kban a Helyi

Szükséges erőforrások Pénzügyi forrás, humán forrás
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzaturir k a,L áilaia feníitaíioit intézmények Vezetól 3ZáiíTáía feladatul adja és e|lenőrzi, a

településen működő nem önkormányzati fenntartás,:, intézmények Vezetőit pedig partneri V|szony

során kéri, ho8y a HeIyi Esélyegye n |őségi Pro8ramot Valósítsák meg, illetve támo8assák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program

elfogadását köVetően biztosítsák, hogy az intézményük múködését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjábó| fontos egyéb közszo18áltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
Vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esé|yegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerü |tek.

Önkormányzatunk eIvárja, hogy intézményei a HeIyi EsélyegyenIőségi Program lntézkedési Tervében
szereplő válla|ásokról, a2 őkÉt érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és éVente

cseIekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megva lósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az

ennek során nyert információk vissza csato lásá ra, vaIamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegye n lősé8i Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kíVánjuk biztosítani, hogy az HEP lT-ben Vállalt feIadatok településünkön maradéktalanul
megvalósulja nak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk Iétre.

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP lT megvalósu|ásá na k figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képViselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy c rnegelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e

.,,,.,& kitűnitt.ólc,k,megvalósuiását, ó"; az ezen tapa9zt8latok alépján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP lT-ben lefektetett cé|ok megva lósulásá hoz szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP lT aktualizálása,
_ az esetleges Vá|tozások beépítése a HEP lT,be, a módosított HEP lT előkészítése képviselŐ-testületi
döntésre
- az esélyegyenlóséggel összefüggő protriénrák :lregvitatása
- a HEP lT és az elért eredmények nyilvánosjúg eIé tárása, kommunikálása
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételéVel tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megva|ósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,

a munkacsoportok rendszeresen (minimum éVente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éVes munkaterwel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfeIelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP lT megva lósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy

átd o lgoztatá sá ra, Valamint szüksé8 szerinti módosítására.
A HEP Fórum e8y-egy beavatkozási terület Végrehajtására felelőst;P j,:jli,:,i ki tagjai közül, illetve Újabb

munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitorin8 és visszacsatolás

A HeIyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, Végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási terü|etek fele|őseinek, iIletve a

létrehozott munkacsoportok beszámolóinak aIapján.

Nyilvánosság

A píograi]l e|fogadását megelőzően, a véleménynyilvá n ítás lehetőségének biztc,sításá érdekében
nyiIvános fórumot hívu n k össze.

A véleményformá lás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyiIvánosságra
hozatala is,. Valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihemarabbi
összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására |egalább évente tájékoztatjuk a program megva lósításába n

e|ért eredményekről, a monitoring eredményeiről a teIepülés 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 ónkormányzat
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 heIyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötc| :l-.ttségek és felelősség

Az r:sélvegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi szemé]yek/csoportok feleií-rek,

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Vé8rehajtásáért az önkormányzat részéről a po|gármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum |étrejöttének szervezése, működésének soko|dalú

támogatása, az ónkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsoIat biztosítása.
- Folyamatosan együttműkódik a HEP Fórum VezetőjéVel.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak

valamely munkacsoportjá na k bevonásával és támogatásával végzi. lgy
o Fele| azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
._ Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tiszts(ip,v!§elői és

intézményeineli dc!gczói rne5ismerik és köve!'k a,HFP-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 egyenló bánásmód elvét sértő esetekben me8 tennie a szükséges

!épéseket, Vizsgálatot kezdeményezni, és a jo8sértés következmén"einek
§ l hÉ] ritásá ról intézked n i

A HEP Fórum Ve,, ,lőlének feladata és felelőssége:
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a HEP lT megvalósításá nak koordinálása (a HEP lT-ben érintett felek tevékenységének

összehangolása, instruálása),
a HEP lT Végrehajtásának nyomon kóVetése,
az esélyegyenlőség sérüIésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat

felelősével közösen
a HEP Fórum ös:,zehívása és működtetése.

,A település vezetése, az crkr_.)rményzat tisztsógviselői és a települési intézmények vezetői
- fele|ősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyen |őségre vonatkozó jogi

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP lT-ben foglaltakat és közremúködjenek annak

megvalósításában.
_ Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP lT kijelölt irányítóinak,
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az

Esélyegyenlóségi Programbail foglaItaknak az intézményükben történő maradéktalan

érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban állÓ, számukra

szolgáltatást nyújtó fél fe|clős:áge, hogy megismerje a HEP lT-t, magára nézve kötelezőként kövesse

azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglaIni a

szerződésbe. szükséges továbbá, hogy a jogszabály által e|őírt feladat-megosztás, egyúttműkÖdési

kötelezettség alapján a telepúlési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et,

annak megvalósításába n aktíV szerepet Vállaljanak. (Ld. pl, a közneve|ési intézmények fenntartása és

működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírl" - de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felÜlvizsgálat

során kiderül, hogy a HEP lT_ben Vállelt célokat nem sikerül te|jesíteni, 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 te|jesíthetők legyenek. A HEP FÓrum a

beszámolót a benyújtástól számított 30 napon be|ül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat

képviselőtestületének a szúkséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP lT Végrehajtásáért felelős

szemé|y intézkedik a felelős(ök) meghatározásá ró|, és - szükség esetén - felelŐsségre vonásáról.

Az e8yenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP lT Végrehajtásáért fe|e|ős személy megteszi a

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek

eIhá ritásá ró|,

,AaHEp-.tT*Lrnjnd€nképp módosítani l lilkséges,,ha.rnegákpíió§aiban lényeges válioás*övetkezik be,

illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem e|egendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok

megVa |ósításához.
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4, Elfogadás módja és dátuma

l. A Újtikos község Helyi Esélyegyen lőségi Programjának szakmai és társadalmi Vitája megtörtént. Az
itt született é5zrevételeket a megvitatást köVetően a HiP lntézkedésiTervébe beépítettük.

,..,lll. Ezt kö-ve'iű€n*.i:tjtikos község ké pvise lő-testü le t. e Helyi Esélyegyen lőségi Programot'ímei-yrÉk
része az lntézkedési TerV) megvitatta és 9t/z}t3.|v1.27.) számú határozatáVal elfogadta.

Mellékletek:

HEP 1. sz. melléklet

- Dátum: Újtikos, 2018, június 26. Aláírás

A Újtikos Önkormányzat He|yi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Pro8ramot, és annak megva|ósításában revékenyen részt kívánnak venni.

DátUm pa rtner aláírás

Dátum partner a láírás

Dátum partner aláírás
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NÉV' HEP részei3 A|áírása
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' A;egyzék soronként ji:Iijii , l ],::'. eIkészíté5i folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket,
3 n jegyzék oszlopaib;. kc ]l ,] i HEP e8ye5 tartalmi részej, ahol az adott betú karikázásával jeIezni lehet, hogy az ,,. .

személy, intézmény, pd,]l!. I Ji. €|készítésben résztvett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= rés2t Vett, É= észrevéteiezte, T=támo8atta, E= ellenezte.
a 

Az adott partner aláírásáVa] hitelesíti a sorban jelólt részvéte|ét a HEP elkészítési folyarnatban.
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l. A újtikos község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi Vitája megtörtént. Az

itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEp Intézkedési TeNébe beépítettük.

lll. Ezt köVetően újtikos község képviselő_testülete a Helyi Esélye8yenlősé8i ProBramot (melynek

része az lntézkedési TerV) megvitatta és 69/2018.(V1.27.) számú határozatáVal elfogadta.

Mellékletek:

A újtikos önkormányzat Helyi Esétyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi

Esélvegyenlőségi programot, és annak megvalósításában tevékenv.en részt kívánnak venni.

HFF 1 sz. melléklet

Dátum: Újtikos, 2018. június 26.
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