Helyi
Esélyegyenlőségi
Program

Iharosberény Község Önkormányzata

2018-2023

1

Tartalom
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP).....................................................................................................3
Bevezetés.........................................................................................................................................................3
A település bemutatása.................................................................................................................................3
Értékeink, küldetésünk.................................................................................................................................3
Célok............................................................................................................................................................... 3
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)............................................................5
1. Jogszabályi háttér bemutatása..................................................................................................................5
2. Stratégiai környezet bemutatása..............................................................................................................5
3. A mély-szegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége..................................................6
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység..........................................................8
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége..........................................................................................................10
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége...................................................................................................11
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége....................................................................................12
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása....................................................................................................................13
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága...............................................................................13
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)...........................................................14
1. A HEP IT részletei....................................................................................................................................14
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése....................................................................................14
A beavatkozások megvalósítói...................................................................................................................14
Jövőképünk..................................................................................................................................................15
Az intézkedési területek részletes kifejtése..............................................................................................15
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT).....................16
3. Megvalósítás.............................................................................................................................................17
A megvalósítás előkészítése.......................................................................................................................17
A megvalósítás folyamata...........................................................................................................................17
Monitoring és visszacsatolás......................................................................................................................19
Nyilvánosság................................................................................................................................................19
Érvényesülés, módosítás.............................................................................................................................20
4. Elfogadás módja és dátuma....................................................................................................................21

2

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Iharosberény Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Iharosberény belső-Somogyban, a 61-es út mentén, a zalai megyehatárhoz közel, Csurgótól 14,
Nagykanizsától 16 Kaposvártól 60 kilométerre található a 2016. évi adat szerint 1342 lélekszámú,
amelynek népsűrűsége 25,23 fő/km² hungarikumként is ismert somogyi szelídgesztenyések hazája.
A község felszíne változatos, ahol a dombvidéki és a síkvidéki jelleg egyszerre van jelen. Az 49,66
km² területű település dombos része a Zalai-dombság Somogyba is átnyúló délkeleti
nyúlványainak, melyeket patakvölgyek tagolnak. A Dél- Dunántúli régióban elhelyezkedő
Iharosberény járásilag Csurgó városhoz tartozik.
Csaknem 25 ezer fő vallotta magát valamely hazai nemzetiséghez tartozónak a KSH adatok alapján
2011-ben, számuk 1,7-szeresére emelkedett egy évtized alatt. A dunántúli megyék közül
Somogyban éltek a legnagyobb számban és arányban a cigány nemzetiséghez tartozók, amely
mellett még a német nemzetiség jelenléte említésre méltó. Bár a községben cigány kisebbség
aránya, jóval magasabb az országos átlagnál. A térség szerepel a hátrányos helyzetű térségek
országos listáján.
A községen keresztül halad a 61-es főút, amely kelet-nyugati irányú kapcsolatot teremt Kaposvár
és Nagykanizsa között. Az M7-es autópályától 56 km-re, a horvát–magyar határtól 23 km-re
fekszik.
A három legnagyobb város a közelben a megye központja Kaposvár 60 km, Nagykanizsa 16 km,
Csurgó 14 km-es távolságban érhetők el. Iharosberényből és jellemzően fél és egy órás autóúttal
1
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közelíthetőek meg. Nagykanizsán és Csurgón vasútállomás is található, amelynek járatai átszelik
az ország fontosabb csomópontjait.
Pécs 115, Budapest 225 km távolságban található. A két nagyvárost tömegközlekedési eszközökkel
3-3.30 óra, autóval 2-2.30 óra alatt lehet elérni.
A közúthálózata mindenhol aszfaltos, a tizenhárom utcája és egy tere könnyen átjárható és
megközelíthető. A 61es számú főútvonal kettészeli a községet közel 2 km-es szakaszon, mellette
járda és kerékpárút segíti a gyalog és kerékpárral biztonságos közlekedést. A távolsági buszok
gyakran igénybe vehetők Kaposvár és Nagykanizsa között, három megállóhelyen lehet rá
felszállni. Csurgóra kevesebb a járat. 2014 évtől a Kaposvártól és Nagykanizsától távolabbi gyors
járatokra Iharosberényi felszállással megszűnt lehetőség. A vasútvonalakat Csurgón és
Nagykanizsán lehet igénybe venni.
A táj növényzetét a zalai flórajárás jellemzi, melynek legelterjedtebb erdő-társulásai a gyertyános
kocsánytalan tölgy, a bükkös, és a cseres tölgyes. Szőlő és gyümölcsös területei értékesek. Területét
kiterjedt erdők uralják, melyeknek értékes faállománya kedvelt élőhely a nagyvadaknak: gyönyörű
agancsú gímszarvasnak és a robusztus vaddisznónak. A belterületen fekvő természetvédelmi
területe a volt Inkey báró kastélyparkjában található vadgesztenyés, juhar, fenyő/páfrányfenyő,
ginkgo fák a kastély pedig, amely ma általános iskola műemlék épület.
A település környezetében természetvédelmi területek (Baláta, Ágneslak, Kaszó), halastavak
találhatók. A környék neves vadászházai folyamatosan fogadják a hazai és külföldi
vadászvendégeket, de szívesen látott vendég errefelé a nyugalmat, pihenést kereső, a táj
szépségeivel ismerkedő turista is.
Intézmények, hivatalok, szolgáltatások, civilek
A község a szomszédos Iharos, Pogányszentpéter, Inke településeknek számos szolgáltatást nyújt.
Az ehhez szükséges intézményhálózata teljes körűen kiépült.
Iharosberény gesztorkén működő település, Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalt tart
fenn Inkével, Iharossal és Pogányszentpéter településekkel. A cigány kisebbséget a saját
önkormányzatuk is képviselik.
A testületi ülésekről főbb települést és lakosságot érintő új hírekről, kulturális és egyéb
rendezvényekről nem csak a hat helyen kifüggesztett plakátok, de helyi televíziós közvetítés is
tájékoztatást nyújt.
Iharosberényben az egészségügyi és szociális szolgáltatások: háziorvos, gyermekorvos, fogorvos,
gyógyszertár, és két körzetre osztott védőnő, étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgálat működik
a hét minden munkanapján.
Egészségügyi járó beteg ellátás és hétvégi sürgősségi ügyelet Csurgó, egyéb egészségügyi járó és
fekvőbeteg szakellátás Nagykanizsa városban vehető igénybe.
Házi orvosi szolgálat érdekessége: 1897 óta van körorvosa Iharosberénynek és a környező
helyeknek, bár elmondások szerint már az 1800 -as évek közepétől lakott orvos az Inkeykastélyban. Gesztenyefasor mellett, a kastély szomszédságában áll az öreg orvoslakás. 1852-ben
épült, és a maga idejében egy holdnyi park, két hold gyümölcsös tartozott hozzá. Ide érkezett 1889
február4-én dr. Erőss József, hogy megkezdje tevékenységét, mint uradalmi- és 15 faluból álló
körzeten körorvos. Fia Erőss András 1927- 1975 folytatta praktizálást körzeti orvosként. Ezt a
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tevékenységet az ő utóda is Erőss Sándor, mind háziorvos máig folytatja felesége pedig mind
orvosírnok segítette.
Oktatás és művelődés: 2009. november 8-án „Ne mondjunk le senkiről” – iskolafejlesztés az
Iharosberény Körzeti Általános Iskola és Óvodában projekt DDOP pályázatával az épületet
teljesen felújította, mellette egy új tornacsarnok épült.
2 csoportos óvoda, 8 osztályos általános iskolai oktatás-nevelés, 2011 évben átadott modern
tornacsarnok, teleház, könyvtárszolgáltatások várják a helyi tudásra, művelődésre vágyókat.
A helyi civil szervezetek, egyházak: kórus, színjátszó, néptánc, hagyományőrző, sport, ifjúsági és
idős klub, polgárőr, tűzoltó, katolikus és evangélikus egyházi közösségek fogadják a helyi
érdeklődőket.
A településen van posta és takarékszövetkezet, illetve pénzautomata.
Iharosberény gazdasági tevékenységei
A helyi kisebb vállalkozások között megtalálható mezőgazdasági, kettő forgácsoló és fémmunkáló,
lakatosműhely, műanyag, gyümölcs és gesztenye feldolgozó, benzinkút, öt felvásárló, öt vegyes és
egy mezőgazdasági bolt, három vendéglátó egység, nemzeti dohánybolt, virág és kegyeleti üzlet,
továbbá fodrász.
Több család foglalkozik gázpalack árusítással, méhészettel, mezőgazdasági tevékenységek közül
főként gesztenyével, málnával, szederrel, ribiszkével, szőlővel és borkészítéssel, gyümölcsössel,
fenyőkkel. Gabonatermelésben a búza, kukorica, rozs, árpa, takarmányrépa és napraforgó
repcetermelés a számottevő.
Pár család foglakozik még sertéstenyésztéssel, szarvasmarhával, lovakkal, birkákkal, nyulakkal,
különleges baromfikkal, posta és hús galambokkal. Több család rendelkezik többhektáros
erdőterülettel.
A mezőgazdasági tevékenységekre jellemző, hogy családi, nagyüzemi jellegű és gépesített, amely a
segédmunkát feleslegessé teszi. A másik probléma, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozása
alacsony, ezért a bevételéből alacsony a haszonkulcs, amelyet visszafordíthatna a termelő a
tevékenységébe. Így ez a termelés hosszú távú fenntarthatóságát veszélyezteti.
A cigányság közül többen élnek a természet adta lehetőségek közül a medvehagyma, gomba és
főleg vargányaszedéssel és árusítással. Szezonálisan több család foglakozik még koszorúkötéssel,
árusítással.

Iharosberény, közügyi, közigazgatási rendszere, együttműködések
A helyi önkormányzat 7 tagú képviselő-testülete, élükön a polgármesterrel a helyi közügyeket
képviselik. A képviselő-testület jogszerű működését a jegyző koordinálja. A döntés-előkészítés a
két- a népjóléti és az ügyrendi és gazdasági bizottság feladata.
A községben roma nemzetiségi önkormányzat működik, amely javaslattevő jogkörrel rendelkezik
Iharosberény Község Önkormányzata felé. A kisebbségi önkormányzat fő feladata a
nemzetiséghez tartozók érdekképviselete, a nemzetiségi kultúra ápolása, a nemzetiségi
hagyományok felelevenítése, őrzése, öntudat erősítése.
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A lakosság egy része jellemzően szociális juttatás iránti kérelemmel, míg a vállalkozások,
gazdálkodó szervezetek a tevékenységükkel kapcsolatos működési engedélyezési eljárás
kezdeményezése, adózással kapcsolatos ügyeik intézése céljából keresik fel a hivatalt. Sokan
rendelkeznek őstermelői igazolvánnyal.
A hivatal alkalmazottai minden esetben törekednek a jogszabályi kereteken és az önkormányzat
anyagi lehetőségein belül rugalmasan kezelni a felmerült igényeket és megoldást találni a
problémákra.
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai mellett számos önként vállalt feladatot is ellát
vagy támogat, ezzel is növelve a lakosság komfortérzetét, szabadidő-eltöltési módjait, lehetőséget
teremtve a letelepedni vágyó fiatalok számára, valamint bővítve a közszolgáltatások palettáját.
Ilyen önként vállalt feladat például a Csurgói Járóbeteg-ellátás, anyagi forrásának lehetősége
szerint a civil szféra, köztük az idősek és ifjak közössége, kisebbségi szervezetek, sport és
kulturális rendezvények, például az évente megrendezett Gesztenye fesztivál, Idősek napi
rendezvény, továbbá a tűzoltó és polgárőr egyesület, hagyományőrző tevékenység.
Az Önkormányzat több feladatot a Csurgói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulása
keretében lát el, köztük a belső ellenőrzést, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, napközbeni
gyermekfelügyeletet, gyógypedagógiai szakszolgálat, helyettes szülői feladatot, fogyatékosok
nappali ellátását.
Mozgókönyvtár üzemeltetését megyei szinten, sürgősségi betegellátást egy nonprofit kft.-én
keresztül látatja el az önkormányzat, viszont a fogászati ügyelet ellátása nem megoldott.
A szociális alapfeladatok ellátásának intézményét mikrotérségi tanács keretein belül működteti a
négy közigazgatásilag is közösen működő községben.
A településen elérhető közszolgáltatások
Az önkormányzat a községüzemeltetési feladatok ellátásánál a biztonságos, jó színvonalú
szolgáltatások, valamint a községüzemeltetéshez kapcsolódó munka feltételeinek megteremtésére
törekszik.
Az önkormányzat alapvető feladataként a lakosság számára biztosítja a vezetékes ivóvízellátást,
vezetések csatorna, közvilágítást, utak, árkok és temető karbantartását, hulladékszállítást, szelektív
hulladékgyűjtést.
Mindezek mellett az önkormányzat jó gazdaként bánik a település értékeivel, legyen szó a közutak
karbantartásáról, a csapadékvíz elvezetéséről és belvízvédelemről, a közterületek gondozásáról.
Mindezt jobb, korszerűbb megoldásokkal, költségtakarékos módszerekkel, hatékony szolgáltatási
formában igyekeznek megvalósítani.
Demográfiai helyzet bemutatása
Iharosberény területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező
személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes
száma 2017 év december 31.én 1235 fő. A legkedvezőbb 2014 évben volt. A 2017. évi változás a
bázis évhez viszonyítva 97,1%, a 2016.évhez viszonyítva 98,2% tehát a változás nem számottevő.

6

Iharosberényben bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek nemek és
korcsoportok szerint a 2016 évben összesen 1342 fő. A bejelentett lakóhellyel rendelkezők, nem
feltétlen laknak életszerűen a községben. Ebben az évben az össz. lakosságot figyelembe véve nők
mindössze, közel 3,34 százalékkal voltak többen. A legnagyobb különbség 2,87 százalékkal a 65
éven felüliek körében volt. A 0- 14 évesek közt viszont a 0,67 százalékkal a15- 17 között 0,14
százalékkal a férfiak voltak többségben. A 18- 59 évesek 1,72 százalékkal, míg a 60- 65 évesek 0,15
százalékkal nőt a nők száma.
Ezen tendencia javítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítania a népesség minél nagyobb
számú bevonásával főleg a férfi lakosságot érintő egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésére. A
lakosság 59,24%-a az aktív – 18 és 59 év közötti – korosztály, ezért fontos lenne a
munkalehetőségek teremtése a községben.
A lakosság 23% gyermekkorú 0- 18 év közötti, akik kiemelt figyelmet igényelnek a jövőjük
megalapozásához.
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Az öregedési index a bázisévhez viszonyítva folyamatosan fiatalodást mutat. 2017 évben 66,53
alatti az index, tehát túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Az
esélyegyenlőség szempontjából úgy értelmezhető, hogy a fiatalos népességszerkezet miatt a
gyerekek fokozottabb ellátására van szükség az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani
a gyermekes családok és a nők esélyegyenlőségének biztosítása. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy az idősebb korosztály nem igényel fokozott figyelmet különösen azért, mert az egyedüllét és
idős korral járó multimorbiditás, mérsékelt immobilitás, inaktivitás, inkontinencia, instabilitás,
intellektuális hanyatlás, iatrogénia, elég nagy számú idős korú lakosra jellemző.
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A község állandó oda és elvándorlási legutolsó 2016. évi adatai állnak rendelkezésünkre, amelyből
az látszik, hogy ez a jelenség ebben az évben pozitív irányba változtatta a lakosságszámot, mivel
2,24 százalékkal nőt az előző évhez képest. A változás oka lehet, a városból falura költözés. Egyre
több lakóház marad üresen, amely a városi lakásokhoz viszonyítva kedvezőbb áron vehető meg. A
másik vonzó alternatíva a termelési lehetőség a család megélhetése számára.
Ennek érdekében továbbra is biztosítani kell a község lakosságmegtartó erejét munkahelyek,
magas szakmai színvonalú szociális és egészségügyi ellátások, köznevelési intézmények
elérhetőségével, kulturális, valamint egyéb szolgáltatások nyújtásával.
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A regionális vándorlási grafikonon is látható, hogy a regionálisan is a 2015. évtől többen
elvándoroltak. Feltételezhető, hogy a jobb megélhetés reményében a nyugati országokba. A
megyében nincs annyi munkalehetőség, mind amennyi aktív munkavállaló. Ehhez képest
Iharosberénybe a beköltözöttek száma emelkedett a 2016. évben.
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Belföldi vándorlások a Dél – Dunántúli Régióban

2017 évben a KSH adatai alapján az élve születés országos mutatója 91577 fő, halálozás 131674 fő,
így ebben az évben is 40097 fővel csökkent az ország lakosságszáma.
Iharosberény községben a halálozások szám a 2012 évtől folyamatosan meghaladta az élve
születések számát. A lélekszám változása, népességszám visszaesésének hosszú távú
következményeivel kell számolni, hiszen a csökkenés nem csak átmeneti jelenség. A demográfiai
változások a község növekedését, fejlődését tartósan meghatározhatják. Iharosberényben a
lakosság növekedése a 2017. évben kedvező volt, jóval kedvezőbb a regionális, megyei és járási
adatokhoz képest.
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A régiós grafikonból is látható, hogy mint országosan itt is gondot jelent a természetes szaporodás.
A halálozások szám a 2012 évtől folyamatosan meghaladta az élve születések számát.
Természetes szaporodás a Dél – Dunántúli régióban
TEIR 2019

TEIR 2019

Értékeink, küldetésünk
Az Iharosberény község önkormányzatának jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés küldetése az,
hogy a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze Iharosberény község
problémáit, lakóinak szükségleteit, lehetőségeit. A kidolgozott stratégiákkal és beavatkozásokkal a
közösségek a legfontosabb szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokhoz jussanak, hogy minél
jobban elkerülhetők legyenek a társadalmi kirekesztetettség alapjául szolgáló okok.
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Az elemzés öt területre koncentrál:
lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, szociális- és közszolgáltatások.
Értékeink:
Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve: a közszolgáltatások működésében meg kell
előzni az állampolgárok hátrányos megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a
lakosok bárminemű faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti diszkriminációjára.
Az emberi méltóság tiszteletben tartása: Az állampolgárok emberi értékük, méltóságuk,
egyediségük alapján tiszteletet érdemelnek, érdekeiket figyelembe véve olyan körülményeket és
légkört kell kialakítani, melyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzését és megerősítését
szolgálják.
Szolidaritás: A társadalom számára minden állampolgár egyformán értékes, ezért a község
minden közösségének és polgárának érdeke a szolidaritás erősítése, mely nagyban elősegítheti a
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési
lehetőségeit. A rászoruló embernek megfelelő hozzáférést kell biztosítani az erőforrásokhoz,
szolgáltatásokhoz abból a célból, hogy Ő maga is el tudja végezni feladatait, meg tudjon birkózni a
nehézségekkel.
Méltányosság és rugalmas ellátás: A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező
egyenlőtlenséget. Olyan pozitív méltányos és rugalmas intézkedéseket kell kidolgozni, melyek
elősegítik az érintettek társadalmi pozíciójának, életminőségének javulását.

Célok
A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és
elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az
önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata.
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség nem csupán
követelmény, hanem az önkormányzatok hosszú távú érdeke is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy
mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra –
függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges, vagy fogyatékossággal élő, milyen a származása,
vagy az anyagi helyzete.
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség és a
szegregációmentesség. A Programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell
irányulnia, akik számára a sikeres élet és a társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó
fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező
hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Iharosberény Önkormányzatának
célja, hogy község olyan településsé váljon, 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.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Iharosberény település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a
közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a
13

lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő
intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel
(tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a HEP menedzselése helyzetelemzésre építve, olyan beavatkozások részletes tervezése,
amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók
helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd az előre megtervezett hatékony szervezést,
végrehajtás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét,
vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
Magyarország Alaptörvénye alapvetően leszögezi a II. cikkelyben szereplő emberi méltósághoz
való jogot és a XV. cikkelyben szereplő alapvető jogok biztosítását.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
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a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.


1.2

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi, ezek alapján alkotja rendeleteit.
A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 4/2015.(II.27) önkormányzati
rendelet a hátrányos helyzetű családok szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokhoz való
hozzáférését segíti elő.
 pénzbeli és természetbeli ellátásokkal
 rendkívüli települési támogatással
 eseti segélyezéssel az egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő szülő, három és
többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő
eseteiben
 halálesethez kapcsolódó segély
 elemi káresetén- köztemetésben
 tanulmányokat támogató
 óvodába, általános iskolába, középfokú, felsőfokú tanintézménybe járó tanulók, hallgatók
részére.
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
 karácsonyi támogatás a 65 éven felülieknek
 hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás
 Inkei Központú Mikrotérségi Társulás által fenntartott Inkei Szociális Alapfeladatok:
étkeztetés, házi segítségnyújtás
 Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott intézmény útján: családsegítés
A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásról szóló 14/2009.(IX.4.)
önkormányzati rendelet célja, hogy csökkentse a hátrányos helyzetű családokra rótt terheket.
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Iharosberény község a 2018. évi szociális tűzifa biztosítást a rászorulók számára a 9/2018.
(XI.15.)rendeletével szabályozza.
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelete Az
egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról a háziorvosi, a házi gyermekorvosi,
felnőtt és gyermek fogorvosi, valamint és a védőnői ellátás körzetére az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásra, az egyes körzetekhez tartozó területeket meghatározta, ellátatlan terület nincs.
A fenti rendeletek mindegyike érinti és elősegíti az esélyegyenlőség megteremtését.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Szolidáris, biztonságos egyéni esélyek
Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a
társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák különösen az alábbiak:
 „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) A Legyen Jobb a Gyerekeknek
Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és
családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyermekre
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a
legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti
Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek
és a társadalom közös távlati érdeke.
 Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 2007- Az Országgyűlés 2007. június 25-én
fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY
határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen
rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a
célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok
eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy
prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül
kívánja megvalósítani.
 Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009- Az Országgyűlés 2009-ben a 81/2009. (X.2.) OGY
határozatában fogadta el a Stratégiát, amelynek célkitűzéseinek megvalósulását két ütemtervre
bontották. Az első rész 20102022-ig, a másik 2023-2034-ig tervezhető, hogy több párhuzamosan folyó cselekvési tervvel együtt
tudjon megvalósulni. A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó kérdése az
időskorúak diszkriminációjának megszüntetése és az esélyegyenlőség megteremtése, az idős
korosztály igényeinek figyelembevétele az élet valamennyi területén. A stratégia kiinduló pontja
az, hogy a legtöbb ember időskorában a következő négy dolgot szeretné elmondani magáról: a
társadalom megbecsült tagja, egészséges, nem magányos, biztonságban és védettségben tud élni.
Ezekből kiindulva a célok a fenntarthatósági elvek mentén fogalmazódtak meg. Minden korosztály
számára élhető világban olyan gazdasági és társadalmi környezet kialakítása, amelyben az idősödő
és az idős emberek meg tudják őrizni aktivitásukat, társadalmi részvételüket. Olyan szemlélet
kialakítása, amellyel biztosítható és növelhető az időskor presztízse, valamint az idős korosztály

iránti szolidaritás. Az időskorra történő felkészülés és az aktív társadalmi részvétel igényének
erősítése a társadalomban.
 Az EU 2020 stratégia Az EU 2020 stratégia az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló
növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait
beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem
csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott
megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja
megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU
egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10%
alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt
célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi
kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt
jelent.
 Nemzeti Reform Program A Nemzeti Reform Program: Az Európa 2020 stratégia
megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik,
melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt
kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat
teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is
meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen
költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok
helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket
tett.
 Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 20102021 A Stratégiát a 1004/2010. (I.21.) határozatában fogadta el a Kormány. A hosszú távú
célkitűzéseket a Pekingi Cselekvési Programmal és „A nők és férfiak egyenlőségéről szóló útiterv
2006-2010” című Európai Bizottság által kiadott dokumentummal összhangban alkották meg.
Ennek keretében hat prioritást határozott meg olyan területeken, ahol a nők és a férfiak társadalmi
egyenlőségének eléréséhez határozott kormányzati lépések megtételére van szükség. A nők és a
szegénység, valamint az egészség szempontjainak figyelembe vételével a foglalkoztatási
aránytalanságok felszámolása. A Kormánynak támogatnia kell a szakmai, a magán- és a családi
élet jobb összehangolhatóságát. A politikai, gazdasági döntéshozatalban, és a tudomány területén
a férfi-női részvétel aránytalanságainak csökkentését kell elérni. Az erőszak elleni hatékony
fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések megtételének elősegítése. A nemekhez kötődő
sztereotípiák visszaszorítása. A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenségek leküzdéséhez
szükséges stratégiai célokhoz kapcsolódó változások szakmai megalapozása képzés,
intézményrendszer, nemekre érzékeny költségvetés, nemekre bontott adatgyűjtés által.
 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011–2020) A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs
stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig”című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS
a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba,
emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése,

felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek
– gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani,
figyelemmel a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a
gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi,
szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
 Nemzeti Drogellenes Stratégia (2013–2020) A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 – Tiszta
tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen című dokumentum, melyet az Országgyűlés
a 80/2013. (X.16.) határozatában fogadott el, illeszkedik az Európai Unió 2013-2020-ra vonatkozó
drogstratégiájához. A Drogellenes Stratégia elsősorban a kábítószer-problémára vonatkozik,
azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kábítószer-jelenség szorosan összefügg más
kémiai és viselkedés függőségi problémákkal, a probléma hatékony kezeléséhez hozzátartozik a
rendszer szemléletesség, és egyéb nemzeti stratégiákkal, valamint programokkal való szoros
együttműködés. Három beavatkozási területen állapít meg fejlesztési irányokat: egészségfejlesztés
és kábítószer-megelőzés; kezelés, ellátás és felépülés; valamint kínálatcsökkentés területén. A
Kormány a Stratégia által egyes ágazatok, intézmények, helyi közösségek és szervezetek számára
ad irányadó koncepciókat, szemléti és értelmezési rendszereket az akciótervek, cselekvési
programok elkészítéséhez. A társadalom közösségei, tagjai és döntéshozói körében segíti elő a
kábítószer-jelenség megértését, és a stratégia alapelveivel való azonosulást.
 Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013–2023) A Kormány a 1744/2013. (X.17.) számú
kormányhatározatában fogadta el a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát. Magyarország
kriminálpolitikai törekvése a közrend erősítése, a közterületek biztonságának fokozása, a bűnözés
mennyiségi visszaszorítása és csökkentése, a bűnözéssel okozott károk és negatív hatások
enyhítése, megfelelő védelem biztosítása a családok és egyének számára, végső soron az
állampolgárok biztonságérzetének javítása. Kiemelt beavatkozási területnek számít a gyermek- és
fiatalkori bűnözés megelőzése, a településbiztonság fokozása, az áldozattá válás megelőzése és az
áldozatok segítése, valamint a bűnismétlés megelőzése. Az aktív bűnmegelőzési tevékenység lehet
bármennyire is hatékony és kiterjedt, megfelelő forrásokkal ellátott, nem érhet el sikert, ha a
tágabb értelemben vett környezeti hatásoknak nincs megfelelő támogatásuk. A környezeti hatások
a családi és közösségi kapcsolatoktól kezdve, az oktatási, nevelési, állami intézményeken át
lehetnek. Minden olyan területre ki kell hatnia a bűnmegelőzési tevékenységnek, amely
valamilyen formában növelheti, csökkentheti vagy meghatározhatja a bűnelkövetővé vagy
áldozattá válást. A bűnmegelőzésben az állami szervezeteken kívül önkormányzati, civil és
egyházi szervezetek, a gazdaság szereplői, tágabban fókuszban a családok és maguk az
állampolgárok vesznek részt, a legfontosabb szerepet továbbra is a rendőrség tölti be.
 Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia Az Országgyűlés 18/2013. (III.28.) sz.
határozatával fogadta el a Nemzeti fenntartható fejlődés Keretstratégiáról szóló határozatát. A
Keretstratégia a közpolitikai döntéselőkészítés-döntéshozási rendszerben egy hosszú távú
koncepció, amelyben keretet nyújt más szakpolitikai stratégiáknak és terveknek, hogy azok
fenntarthatósági szempontból megfelelőek legyenek. A fenntarthatóság az emberiség folytonos
megújulását, a jövőért való felelősség érvényesítését, a folyamatosan változó környezethez való
alkalmazkodást jelenti, a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzésének érdekében.
A fejlődés pedig az alkalmazkodásban történő javulásra vonatkozik. A nemzet fenntarthatósági

politikájának átfogó célja a folytonosan változótársadalmi – humán – gazdasági – természeti külső
környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása és fejlesztése. Az emberi
erőforrások célterületen a népesség stabil egészsége, a jelenkor kihívásainak megfelelő
készségekkel és tudással rendelkező, a kirekesztést mellőző társadalom létrehozása, mivel a
szegénység és az etnikai kirekesztés a szolidáris társadalom legnagyobb ellensége.
 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) Az Országgyűlés a 15/2015. (IV.7.) számú
határozatában fogadta el a Programot. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a népesség 4,9%-a
vallotta magát fogyatékos személynek, azonban a nemzetközi felmérések szerint vélhetően a
lakosság 10%-a élhet valamilyen fogyatékossággal együtt, ez hazánkban körülbelül 1 millió főt
érinthet. Tartós betegséggel, egészségkárosodással a népszámlálási adatból vonatkoztatva viszont
már jóval magasabb létszám, körülbelül 1,6 millió fő él együtt. A fogyatékossággal élők az élet
számos területén még ma is hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, ezért kiemelten fontos a
különböző területeken az esélyegyenlőség megteremtése a személyre szabott igényeik alapján. A
többségi társadalom tagjainak meg kell tanulniuk a fogyatékossággal élők emberi méltóságának
tiszteletben tartását. Rendkívül fontos, hogy a fogyatékossággal élőket bevonják azoknak a
döntéseknek a meghozatalába, amelyek az ő életükre is befolyással lesz.
Iharosberény Község helyzetét is alapvetően befolyásolja a 14% munkanélküliség. Fontos cél olyan
biztonságos, gazdaságilag életképes és élhető vidéki környezet fenntartása, amely erősíti a falu
lakosságmegtartó erejét.
Iharosberény Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfontosabb célkitűzése
az, hogy az önkormányzat vagyona ne csökkenjen, hanem lehetőség szerint nőjön. Csak olyan
fejlesztések valósuljanak meg, amelyek működését is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. A
településfejlesztés egyetlen eszköze a pályázati lehetőségek kihasználása. A sikeres pályázat
érdekében: keresni kell az adott fejlesztési megyei, járási programokban való csatlakozás,
beilleszkedés lehetőségét, szükség esetén külső szakértőket és igénybe kell venni a pályázatok
megírásához.
Közszolgáltatások: A településen kommunális hulladékszállítási közszolgáltatás működik.
Továbbra is problémát jelent a zöld, az inert és az építési hulladék ártalmatlanítása. Szükséges
évente legalább egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, valamint évente, ha szükséges
több alkalommal szemétgyűjtési akciót szervezni, elsősorban az önkormányzatnál
foglalkoztatottakkal, illetve a lakosság bevonásával.
2010- 2018 év között időszakban 1, 1 milliárd pályázati forrásból gazdálkodhatott.
277 főt foglakoztatott a közmunka programba /bértámogatás. dologi beszerzés./
Segítette a rászorulókat szociális tűzifával, lakossági víz és csatornadíj visszatérítéssel.
Óvodások támogatása.
Időskorúak támogatása.
Civil szervezetek támogatása.
Határon túli kapcsolatok építése.
Középületek felújítása: hivatal, óvoda, iskola, tornacsarnok, kultúrház, egészségügyi rendelő,
tűzoltószertár.

Program az élhetőbb faluért: vízbázis, gépbeszerzések, LED közvilágítás, térfigyelő
kamerarendszer, utcafásítás, temető korszerűsítés programokkal szépült, fejlődött a község.
Iharosberény Településképi arculati kézikönyv 2017 megfogalmazza a település jövőképét, ahhoz
igazítva a középtávú fejlesztési célokat, melyek az esélyegyenlőség elvéhez kapcsolódnak.
Egyes stratégiák, mind a foglakoztatási, kisebbségi, óvodai nevelési, idősügyi, kulturális, sport
koncepció saját területére vonatkozóan határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat,
intézkedéseket.
Az önkormányzat együttműködve segíti a helyi kisebbségi önkormányzat, civilszervezetek,
egyházak, intézmények, védőnőket, orvosokat, családsegítőket, intézményeket a hátrányos
helyzetű csoportok esélyegyenlőségi céljaik elérésére.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Iharosberény a személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról 57. § (1) bekezdés c, d pontja alapellátást a közigazgatásilag együtt
működő négy településsel mikrotérségi társulás keretében látja el.
Étkeztetés keretein belül gondoskodik azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább egyszeri
meleg étkezéséről, akik önmaguknak és eltartottjaiknak azt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani. Étkezésben részesíti azt az eltartottat is, aki kora vagy egészségügyi állapota,
fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedély betegsége miatt, az étkeztetéséről más módon nem
tud gondoskodni, továbbá az ellátási területén tartózkodó hajléktalan személyt. Az igénybevétel
jogosultságát a mindenkor hatályos Iharosberény Község Önkormányzata a szociális ellátásáról
helyi szabályozásáról szóló hatályos rendelete szabályozza. A közétkeztetést Atroplusz
Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft. végzi a helyi általános iskola konyháján, amit 2016 év óta bérel.
Házi segítségnyújtás keretein belül gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Továbbá,
gondoskodik még azok ellátásáról, akik pszichiátriai, szenvedély betegek, fogyatékos személyek,
és állapotukból adódóan önmaguk ellátására képesek, de ehhez segítséget igényelnek. Azokról az
egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik igénylik és gondozási szükségletük
miatt jogosultak erre az ellátási formára, illetve azokról, akik bentlakásos intézményi elhelyezésre
várakoznak.
Iharosberény község önkormányzata a Csurgói Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Így a
fogyatékkal élők nappali ellátását, család és gyermekvédelmet, orvosi ügyeletet, gyógypedagógiai
szakszolgálatot a társulás tagjaként látja el.
A társulás vállalta, hogy gondoskodik a területén lévő önkormányzatoknál az 1993. évi LXXIX.
Törvény 20 § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb működésének
szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról, valamint e
törvény 34. § e) és h) pontjában meghatározott szakszolgálati feladatok ellátásáról (logopédia,
gyógytestnevelés).
Szociális és gyermekjóléti alapellátás

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a települési önkormányzatok kötelező szociális
feladataiban fenntartja és működteti a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatot.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a jogosultak részére 0-24 óráig tartó ügyeleti tevékenységet
jelent.
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás.
Családsegítés a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel
küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezésében nyújt. Továbbá a családgondozást, így a családban jelentkező
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését végzi.
Közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést lát el. A
tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek,
a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik
részére tanácsadás nyújtását látja el. Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat
segítő szolgáltatásokat végez.
Gyermekjóléti szolgálat feladatai a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő
önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében
biztosít
kapcsolattartási
ügyeletet,
ennek
keretében
közvetítői
eljárást,
gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai
tanácsadást,
családkonzultációt,
családterápiát,
családi
döntéshozó
konferenciát;
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében kezdeményezi a gyermek
védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezését, nevelésbe vételét, javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a
gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a
gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek
megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére.
Egészségügyi ellátása
A társulás gondoskodik az 1997. évi CLVII. Törvény 93. § -ban meghatározott ügyeleti ellátás
központi ügyeleti formában történő működtetéséről. Az ellátás biztosítását a Csurgó Kistérség
körzetközpontjában kialakított önálló szervezet működtetésével oldja meg.
A kistérségben az egészségügyi feladatok közül többcélú társulás általi feladat a hétvégi és hétközi
orvosi ügyelet ellátása.
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit kft. Csurgói Kistérségi Járóbeteg –
Szakellátó Központ, az ügyeleten túl a következő szakrendelések közül a legtöbb heti egy-két
alkalommal vehetők igénybe: Reumatológia és Fizikoterápia, Ortopédia, Fül – orr gégészet,
Urológia, Pszichiátria, Szülészet és nőgyógyászat, Szemészet, Sebészet, Csecsemő és

gyermekgyógyászat, Bőrgyógyászat, Neurológia, Belgyógyászat és diabetológia, Kardiológia,
Gyógytornász, Gyógymasszázs, Röntgen, Ultrahang, Labor.
Napsugár Szociális Intézmény
A fogyatékkal élők nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket
betöltött (azt követően minden korosztály) önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok létesítésére, valamint az alapvető higiéniai
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni
étkeztetését.
Az intézmény biztosítja az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokat. Az
ellátást igénybe vevők speciális szükségleteinek megfelelő szolgáltatások elérhetőségének
megkönnyítését. Egyéni igény szerint napi egyszeri meleg étkezést, illetve tízórai, uzsonna
elfogyasztásának lehetőségét. Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség- és képességfejlesztés
megszervezését. Az életkori sajátosságaiknak megfelelő tartalmi elemek kiválasztását.
Segítségnyújtást a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én tudatának
megerősítését. Információs hálózat működtetését. Érdekképviseleti szervekkel való
kapcsolattartást. Segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását. Gyógyászati segédeszközhöz való
hozzájutás segítését. A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú
részvétel elősegítését. A társadalmi integráció elősegítését. Jelnyelvi tolmács elérhetőségének
biztosítását. Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének
megteremtését. A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága
jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítását. A fogyatékos
személyek iránti társadalmi szemlélet megváltoztatásában közreműködést. Az intézményben lévő
kliens testi és lelki egyensúlyának biztosítását, megőrzését. Kulturális műsorok, rendezvények,
kiállítások szervezését, lebonyolítását.
A Csurgó kistérség alapvető szükséglete a regionális, országos, uniós területfejlesztési
koncepcióhoz egyaránt illeszkedő kistérségi fejlesztési koncepció megalkotása, valamint a
koncepcióba foglalt elképzelések (projektek) kidolgozásának egységesítése.

Bűnmegelőzési program is Csurgói kistérség valamennyi települését magába foglaló
dokumentuma településenkénti elérni kívánt célokat tartalmazza. Alapvető célja az áldozattá válás
megelőzése.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzéshez felhasznált adatok és információk gyűjtése többféle módszerrel történt. A
vonatkozó jogszabályok, törvényi rendelkezések figyelem bevételét követően az Önkormányzat
rendeletei, határozatai, elkészült koncepciói, valamint dokumentumai kerültek feldolgozásra. A
HEP elkészítéséhez szükséges információk többségében rendelkezésre álltak. Vannak azonban
olyan területek, amelyről az információszerzés, adatgyűjtés nehézségbe ütközött, mint pl. a
fogyatékos személyek vagy időskorúak foglalkoztatása, a felnőtt oktatásban résztvevők száma.
A romákra vonatkozó adat szenzitív adatnak minősül, ezért azokat nyilvántartani nem lehet.

Az adatgyűjtés elsősorban az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
2008-2016. évre vonatkozóadatokat tartalmazó adatbázisára épült, mely kiegészült az
Önkormányzat helyi adatgyűjtése során szerzett információkkal.
Az adatgyűjtésnél az alábbi adatbázisok nyújtottak segítséget:
 KSH – népszámlálási adatok
 KSH - TeIR- KSH területi adatok rendszere
 KSH - TeIR – Szociális Ágazat adatai (MÁK)
 KSH - TeIR- Önkormányzati adatok
 Önkormányzaton belüli saját adatgyűjtés
 civil szervezetek és egyéb szervek adatszolgáltatása.
 Iharosberény Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartása
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység szociológiai fogalom, a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki
tartósan a létminimum szintje alatt él és szinte esélye sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjen,
szükséges az állam aktív szerepvállalása. A KSH adatai alapján a népesség 14 százaléka számít
jövedelmi szegénynek, arányuk egyre inkább nő.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányokban, valamint az oktatás, a képzettség és foglalkoztatottság területén jelentkező
hiányosságokban mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarhoz vezetnek. A szegénység
kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a
munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés
hiányosságaira – a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a
megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A
mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az
érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A legsúlyosabb problémát a
szegénységben élő gyermekek jelentik, hiszen a minták, szerepek révén, az alapvető szükségletek
hiányában újratermelik a szegénységet.
A magyarországi nemzetiségeknek társadalomban betöltött helyzetét az Alaptörvény XXIX.
cikkének (1) bekezdése rögzíti, mely kimondja, hogy Magyarországon élő nemzetiségek
államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van
önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek
joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz,
saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A KSH adatai szerint az utolsó 2011. évi
népszámlálás során Magyarországon 315.583 fő vallotta magát cigány (romani,beás)
nemzetiségűnek, a magyar népesség 3,2%-a, mely arány a 2001. évi népszámlálás során 2% volt. A
nemzetiségre vonatkozó kérdés 2014. óta része a KSH munkaerő-felmérésének.
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, a foglalkoztatás,
és az egészségügyi szolgáltatások területén.
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, 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 községben az 1990.évi népszámlálás adatai alapján 89 személy nyilatkozott cigány
származásáról. A munkanélküliség főleg egy utcára vetítve 15,8% os volt, így akkor ezt az utcát
szegregátumnak nyilvánították.
2011.évi népszámlálás során 60 fő vallotta magát cigánynak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat becslései alapján a hivatalos nyilvántartásokban szereplőnél
számottevően magasabb a romák aránya a lakónépességen belül, csak az identitásukat nem
vállalják. Az ő véleményük szerint számuk 300-400 fő között mozog.
Általában azonos kisebbséghez tartozóval házasodnak, de már megfigyelhető körükben a vegyes
házasság is. Az idősebb roma generációk alulreprezentáltsága szoros kapcsolatban áll a
kedvezőtlen egészségi állapottal, aminek egyik következménye a munkaerőpiacról történő idő
előtti kiválás.
A roma családok az átlagosnál több gyermeket nevelnek, a nők gyakran már tizenéves korban
szülnek, ami magyarázhatja a roma nőknek a férfiakéhoz képest alacsonyabb munkaerő-piaci
jelenlétét.
A szociális körülmények javítását célzó, a szociális, gyermekjóléti, foglalkoztatási ellátásokhoz való
hozzáférés lehetőségeit az alábbi törvényi rendelkezések rögzítik:
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.). A
törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a
szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó
szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit továbbá a fenntartónak a
szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző
személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozószabályokat.
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.), A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető˝ szabályokat,
amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó
természetes és jogi személyek,továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más
szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői
kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről,
illetve meghatározza megjelölt célok elérése érdekében a gyermekek alapvető˝ jogait és e
jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető
szabályait.
 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.).A törvény
meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az
ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával
kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.
 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.). A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához

való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az
álláskeresők támogatásának biztosítása.
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos
kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi
jogainak széles körű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország
Alaptörvényében
a
magyarországi
nemzetiségek
ügye
iránt
kinyilvánított
felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, a család, a háztartás jövedelmi
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésre álló adatok alapján elsősorban a
munkanélküliség, a szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, lakhatási viszonyok és az iskolai
végzettségek figyelembevételével készültek az elemzések.
A másik figyelemre méltó réteg a nyugdíjasok csoportja. Főként az egyedül élők kerülnek
veszélybe. A célcsoport többsége rendelkezik ugyan megélhetést biztosító jövedelemmel,
ugyanakkor a nagy, de elöregedő, felújításra szoruló házak fenntartása egészségtelen és anyagilag
megterhelő.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
Országos összegzés, hogy az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része szociális
transzferjövedelemből származik.
A munkanélküli emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. KSH adatok szerint a munkaerő-piacra jutás fő
akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltság problémák, a
társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők iskolai végzettsége alacsonyabb a roma férfiakénál.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Iharosberényben a 2017. évi országoshoz 4,2% viszonyítva, magasabb 14,2% a munkanélküli ráta.
A diagramból látszik, hogy a 2012 évhez képest mindössze 3,8% -kal csökkent.
Főként a cigányság körében magasabb a munkanélküliség, a helyi foglalkoztatók csak kis
létszámban alkalmaznak munkaerőt, nagy részükre jellemző az alul- iskolázottság és hátrányos
helyzet. Szinte egyetlen lehetőség a közfoglalkoztatás, amely alacsony jövedelemhez juttatja
családokat és veszélyezteti a megélhetésüket. Viszont, közülük is többen kimentek a jobb

megélhetés reményébe az uniós országokban hosszabb, rövidebb időre. Ezeknek a családoknak az
anyagi hátterük erősödött.
A település a megyei átlaghoz képest is hátrányosabb területként jellemezhető. Számottevő ipari
tevékenység nincs, a helyi vállalkozások csak néhány főt foglalkoztatnak. A településen élő
jelentős létszámú cigányság szociális és foglalkoztatási helyzete bár az utóbbi öt évben valamelyest
javult, de még mindig kezelésre vár. Sokan még mindig a közmunka programra támaszkodnak. A
munkanélküliek nemek közti különbségében sincs jelentős különbség. A 2017. évben mindössze
3,25% kal volt több a nők aránya. A 2014 éves adat volt a legriasztóbb. Azóta jelentős pozitív
változás következett be a foglakoztatás területén, de még bőven van mit tenni a tartós
munkanélküliség megakadályozása érdekében.

A 3.2.2. táblázatból kitűnik, hogy a nyilvántartott álláskeresők között 10% alatti arányban a 20 év
alattiak, 25- 34 év közöttiek, 59 év felettiek láthatók. Legmagasabb arányban a 45- 49 év közöttiek
vannak, ami viszont a 2012 évhez viszonyítva 8,75% -kal csökkent, így a 2015.évtől itt pozitív
változás következett be. 2012 évhez viszonyítva viszont nőt az 50 év felettiek körében a
nyilvántartott álláskeresők száma, amely különös figyelmességet igényel. Mégis összességébe az
álláskeresők létszámáról elmondható, hogy a 2013.évtől fokozatosan csökken a számuk. Ez arra
enged következtetni, hogy a foglakoztatás politika jó irányba halad.

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 2017 évben a
2012 évhez viszonyítva 4,7% -kal nőtt. A nemek közti aránynál 2017 évben, bár nem számottevően,
mindössze 3% -kal, a nők aránya volt magasabb. Itt is látható, hogy a 2013, 2014 és 2015 évben jóval
magasabb volt, a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek száma, mind a 2017. évi.
Így itt is elmondható, hogy a foglakoztatás iránya jó irányban halad. Elképzelhető, hogy a Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály által indított képzések pozitív irányba változtatták a foglakoztatási
esélyeket.

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma is 2015 évtől csökkenő tendenciát mutat. Itt is,
mind országosan tapasztalható több fiatal hagyja el az országot, megy nyugatra dolgozni. A 2017
évben a 2012 évhez viszonyítva például 21,6% kal csökkent. Viszont figyelmet érdemel a nők
számának csekély emelkedése 2016 évtől kezdődően, hogy ez az arány ne növekedjen tovább.
Itt is érzékelhető a hatékony foglakoztatási politika. A továbbiakban arra kell törekedni, hogy ez a
csökkenő tendencia továbbra is fennmaradjon.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az iskolai végzettség, szakképzettség kiemelt szempontja a foglalkoztatásnak, mely mind a
szegénység vizsgálatánál, mind a jövedelmi és a vagyoni helyzet elemzésénél is figyelemre kerül.
Természetesen a munkaerőpiac bizonyos részei továbbra is felszívják az alacsony iskolai
végzettségű lakosok egy részét, azonban ezen munkakörök száma is véges, így megfelelő iskolai
szakképesítés, végzettség hiánya egyértelműen hátrányt okoz a munkaerőpiacon való
elhelyezkedésben.
A 2011. évi népszámlálás adatai azt mutatják, hogy a 2001. évi népszámlálási adatokhoz
viszonyítva csökkent az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15- x évesek száma Ezen
belül is a csökkenés ellenére a nők körében magas ( 21,6%) még mindig az általános iskolát el nem
végzők aránya, melyet magyarázhat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, valamint a korai
gyermekvállalás. A foglalkoztatottság szintje függ az egyének iskolai végzettségétől. A nemzetközi
össze- hasonlításban alacsony hazai foglalkoztatási arányt jelentős mértékben az alacsony iskolai
végzettségűek foglalkoztatási elmaradása magyarázza. Kutatások a magyar képzési rendszer egyik
negatívumaként említik, hogy túlképzés folyik az oktatásban, elsősorban a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya nőtt meg az utóbbi években, oly mértékben, amelyet a munkaerőpiac által
támasztott szükségletek nem indokolnak.
Ugyanakkor a szakmunkásképzés egyre inkább háttérbe szorul, nincs elegendő számú érettségivel
nem, de szakképzettséggel rendelkező olyan munkaerő, amelyet a piac megkívánna. A

szakmunkásképző intézményeket a felmérések szerint azok a fiatalok választják, akik az általános
iskolát rosszabb eredménnyel végezték. Ezek a fiatalok többnyire más hátrányokkal is küzdenek: a
családban a szülők iskolai végzettsége alacsony, így már az alapfokú oktatásba belépéskor
rosszabb helyzetben vannak. A tanulást a szülők ugyan preferálják, de abban segítséget adni nem
tudnak, a gyermekeik iskolai kudarcainak kezelésében nem járatosak.
Nyilvántartott munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint: A magyar lakosság iskolai
végzettsége ugyan egyre kedvezőbb összetételű, de bizonyos kutatások azt is megmutatják, hogy
az alacsony iskolai végzettség újratermelődik. Manapság is minden egyes évjárat körülbelül ötöde
a munkaerőpiacon alig konvertálható alacsony iskolai végzettséggel (legfeljebb általános iskola)
lép ki az oktatásból. Ennek egyik oka a lemorzsolódás: a középfokú oktatásban jelentős azok
aránya, akik elkezdenek valamilyen iskolát, de nem fejezik azt be.
A hazai iskolai lemorzsolódás elleni összehangolt intézkedések szoros összhangban zajlanak az
Európai Unió Bizottsága által javasolt és más uniós tagállamokban is végbemenő folyamatokkal.
Az Európai Unió egyik kiemelkedő stratégiai célja a foglalkoztathatóság javítása 2020-ig. A
foglalkoztathatósági adatok szoros összefüggést mutatnak az érintett potenciális munkavállalók
iskolai végzettségének szintjével, a megszerzett képesítésekkel, ezért is irányul az Európa 2020
stratégia öt, számszerű célkitűzéseinek egyike az alacsony iskolai végzettségűek arányának
visszaszorítására. Az uniós célkitűzés szerint az EU átlagában az oktatást-képzést középfokú
végzettség/szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 évesek arányát a korosztály 10 százaléka alá kell
csökkenteni.

A 2017 évben a nyilvántartott összes álláskeresők számához viszonyítva közel 54,9%-os mértékben
jelenik meg a legalább 8 általános végzettséggel rendelkezők aránya, 13,2%-os mértékű a 8
általánossal kevesebbel rendelkező álláskeresők aránya, míg a 8 általánosnál magasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők száma a vizsgált időszakban 29,4%. Ezen adatok alapján
megállapítható, hogy a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező
munkanélküliek száma még magas arányt képvisel a 2012 évhez viszonyítva. Tehát van mit tenni
az oktatásterületén. El kell érni, hogy az általános iskolát a népesség valamennyi szereplője
elvégezze.

A 3.2.7. táblázat és diagram nem relevánsak, mivel a vizsgált időszakban általános iskolai
felnőttoktatás nem volt.

A 3.2.8. számú táblázat adat hiány miatt nem releváns, a felnőttoktatásban résztvevők száma a
vizsgált időszak így nem elemezhető.

c) közfoglalkoztatás
Fejleszteni, a lehetőségek szerint bővíteni szeretnénk a Start munka programban elindult
mezőgazdasági programot is. Az Önkormányzat elkötelezett, hogy a közmunka területén minden
lehetőséget megragadjon és kihasználjon a lakosság támogatása érdekében.
2017 évben Start mezőgazdasági programba, növénytermesztésbe részt vett 21 fő ebből 4 fő máshol
elhelyezkedett. Falukarbantartás területén 21 fő foglakoztatott dolgozott és közülük is sikerült 3
főnek a munka világában elhelyezkedni.
Ebben az évben Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály Csurgói Kirendeltség
által szervezett targonca tanfolyamot 5 fő és konyhai kisegítő tanfolyamot szintén 5 fő végzett el.
2018 évben 49 fő dolgozott a közfoglalkoztatás területén. A Start Mezőgazdasági programban 6 fő,
ebből 5 fő támogatott. A Start mezőgazdasági programból máshol elhelyezkedett 1 fő és egy fő
felmondott.
Start Illegális hulladék felszámolási programban foglalkoztatottak száma 29 fő ebből 15 fő
támogatott. Start Illegális hulladék felszámolási programban foglalkoztatottak közül
elhelyezkedett máshol 5 fő, munkáltatói felmondással szűnt meg 2 fő foglakoztatása és egy főnek
közös megegyezéssel.
Bio-és zöldhulladék feldolgozó tanfolyamot 2 fő, motorfűrész kezelőit 1 fő végezte el, és lett
támogatottként a közmunkaprogramban foglalkoztatva.
Zöldterületi kisgépkezelő tanfolyamot 3 fő végzett el és lett támogatottként a közmunkaprogramba
foglalkoztatva. Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás, közterület karbantartás területén 6 főt
alkalmaztak, akik közül egy fő elhelyezkedett a munka világába 1 fő pedig felmondott. A
közterületek megfelelő színvonalban történő fenntartása nagyon munkaigényes. Erre a feladatra ki
kell használni a közmunka biztosította lehetőségeket. Kiemelt feladat a temető és a község tisztán
tartása.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Iharosberényben a legnagyobb, 60 személy foglalkoztatást befogadó az állami szektor, az iskola,
óvoda, közös önkormányzati hivatal, szociális alapfeladatok ellátásának intézménye. További 10 fő
alatti létszámmal működnek az egészségügyi ellátások.

Legalább 10 személyt foglalkoztató vállalkozások: NOVOPLAST HUNGÁRIA Kft. a műanyag
fröccsöntés és szereléstechnika területén tevékenykedik. AGRO-SZOFORG KFT. a mezőgazdasági
tevékenységgel foglalkozik. KERTAX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT a zöldséggyümölcs feldolgozás, fagyasztás, értékesítésben. Több kereskedelmi és vendéglátó egységek
működnek a községben, ahol közel húsz személyt foglalkoztatnak. Az ötnél kevesebb személlyel
működő foglakoztatók: a posta, takarékszövetkezet, benzinkút. Iharosberényben a közmunka
programban 2018 évben közel ötven főt alkalmaztak. Összességében a községben 200- 300 fő
közötti foglakoztatást biztosíthat a helybeli munkalehetőség.
A családok megélhetési forrásaként megemlítendő még a kisebb családi mezőgazdasági termelés
az őstermelői kör, regisztráltak száma három éve 44 család. Őstermelőként a gesztenye, meggy,
málna, ribizli, szeder, fenyőfa, gesztenyecsemete, szőlő és borkészítés, méhészet. Viszont mivel
ebben az esetben szezonális termelői tevékenységekről beszélhetünk ezáltal a családok folyamatos
megélhetése ebből nincs biztosítva.
A 12 kilométerre lévő Csurgó város munkalehetőségét betöltik a helybeliek, így csekély azok
száma, akik Iharosberényből ott munkát vállalhatnak. A buszjáratok közlekedése sem alkalmas az
oda munkába járásra. A 16 kilométerre lévő Nagykanizsán több lehetőség is van az
elhelyezkedésre. Ide a közlekedés is megfelelő az ingázáshoz. Ilyen munkahely lehetőség amelyek
vidékről is több ember foglakoztatását el tudják látni a Kanizsai Dorottya Kórház, Tungsram
Group, Raco Hungaria Gyártó és Kereskedelmi Kft. és egyéb különböző cégek, kereskedelmi és
vendéglátó egységek. Álláshirdetés, munkalehetőség folyamatosan van. Tehát nem
munkalehetőség hiánya az egyértelmű oka a munkanélküliségnek. Általában a képzetlenség az
egyik fő akadálya a meghirdetett állások betöltetlenségének. A másik a hosszú ideje
munkanélküliség mellékhatása. A hosszú ideje munkanélküli személy elszokott a munkába
járással járó kötelezettségektől.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A községbe ilyen irányú lehetőségek a fiatalok számára nincsenek. Viszont nagy előnyt jelent
számukra és családjuk számára, hogy a nyolc általánost helyben végezhetik el. Inke községben az
általános iskola befejezését követően két szakképzettséget is szerezhetnek a tanulni vágyok. A
közeli városokban Csurgón közép és szakiskola, Nagykanizsán több közép és szakiskola, valamint
felsőoktatási intézmény ad lehetőséget a továbbtanulásra. Tehát nem a lehetőségek hiánya okozza
a képzettség hiányát a település fiataljai számára.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
A munkaerő -piaci integrációt a Csurgói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya végzi. Itt
folyamatosan hirdetnek és kínálnak lehetőséget képzésekre, munkára. A helyi foglakoztatás
telített, így helyben a munkanélküliek egyetlen lehetősége a közmunkaprogram. Többen szereztek
a Foglalkoztatási Osztály által szervezett képzésekben képesítést, de a legtöbbjüknek a munka
világába való elhelyezkedése ettől függetlenül nem valósult meg.

g) mélyszegénységben élők és romák
intézményekben történő foglalkoztatása

települési

önkormányzati

saját

fenntartású

Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz
tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen
joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető,
kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog
gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 11. § (1)-(3) bekezdését).
Az önkormányzati saját fenntartású intézményeiben a roma meghatározás alapján nem dolgozik
roma származású. A megítélés alapján viszont igen, tehát ugyanúgy helyet kaptak, mind bármely
más polgára a községnek.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Iharosberényben a foglalkoztatás területén a képzettség és képesség alapján alkalmaznak a
munkavállalókat a munkáltatók nem a származás alapján.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A szociális ellátások alapvető célja, hogy védelmet nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből
eredő szegénységgel és egyéb kockázatokkal szemben.
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény,
jelentős mértékben módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993.évi III. törvényt (a továbbiakban: Sztv.-t). A változtatással a kormány célja az volt,
hogy megújítsa a szociálisan rászorulók támogatási rendszerét. Az állami szabályozási
hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezésével kapcsolatos feladatok 2015. március 1.
napjától elválasztásra kerültek egymástól. Az állam által biztosított támogatási formákon túl, a
településen élők szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata lett. A Szt. 2015.
március 1. napjától csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, az
önkormányzatok által biztosított ellátások feltételeit a helyi szociális rendeleteknek kell
tartalmazniuk. Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy
az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve
a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes
típusait és a jogosultság feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg. A szociális
ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi
közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. (A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény / továbbiakban Szt.) 2.§) A szociális ellátások a szociális rászorultság mértékétől és az
egyéni élethelyzetektől függően vehetők igénybe. A juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek
kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt -helyzetéből adódóan – sújtják.

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítások alapján 2014.január l jétől az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt
nyújtott, mely segélyezési forma a korábbi átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli

gyermekvédelmi támogatás segélyformák összevonásával jött létre 2015. március 1-jéveljelentősen
átalakult a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszere, mely változások az
esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportok támogatását jelentősen befolyásolták. Ezzel
egyidőben hatáskörváltozás is bekövetkezett. az Sztv. 25. § (1) bekezdése alapján a pénzbeli
ellátásokat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás
nyújtható. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára járási hivatal – az Sztv.-ben
meghatározott feltételek szerint -időskorúak járadékát, foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, alanyi jogú ápolási díjat, kiemelt ápolási
díjat, emelt összegű ápolási
̋
díjat; a képviselő-testület – az Sztv.-ben és a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást állapít meg.
Az Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő – testületének 4/2015.(II.27.) rendelete az egyes
szociális ellátásokról és szolgáltatásokról rögzítette a pénzbeli és természetben nyújtott települési
támogatás címén a jogosultsági feltételeit, az ellátások megállapításának, valamint azok
kifizetésének, folyósításának szabályait. Az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli
települési támogatást a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, személyek részére.
Ellátásként nyújtható pénzbeli támogatás, Erzsébet-utalvány, élelmiszer, gyógyszer, tüzelősegély
és térítésköteles egészségügyi ellátás igénybevételéhez, valamint gyermekintézmények térítési
díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.

Pénzbeli és természetbeni ellátások és formái Iharosberényben
A 2017. évben települési támogatásban 482 fő/család részesült, amely 490 esetben volt megítélve a
rászorultaknak. Egyedi kifizetés 27 alkalommal történt. Az éves ez irányú kifizetésre 1.326.5000.forint került sor.
A települési támogatáson kívül egyéb önkormányzati támogatásban 125 személy részesült,
amelyre az önkormányzat 234 000.- forintot szánt.
Eseti segélyezési célú települési támogatás
– akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át. Ebben a segélyezésben 92 fő, 159 esetben részesült
összesen 1.018.000.- forint támogatásban.
Halálesethez kapcsolódó települési támogatás 15 fő részére nyújtott támogatást az önkormányzat
összesen 337.000.-forint összeggel.
Szociális kölcsön temetés céljára 2 főt 114.000.-/fő forinttal segítették az önkormányzat, A temetkezési
kölcsönt a temetkezési vállalatnak utalja, amit a kérelmezőnek részletekben vissza kell fizetni. A
kölcsön kamatmentes.
Tanulmányokat segítő támogatás – az óvodába, általános iskolába, középfokú, felsőfokú
tanintézménybe járó gyermekek családjának nyújtott az önkormányzat 135 igény esetén 242 gyerek
számára 10-10 ezer forint segítséget.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 11 fő kapta havonta 10.000.forintot 10 hónapon keresztül.

Karácsonyi támogatás -65. életévüket betöltő és 65 éven felülieket, jövedelmi, vagyoni helyzetüktől
függetlenül 167 ember kapott 10 000.- forint támogatást.
Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás
60 l-es űrmértékű edényzet esetében minimum 60,-Ft/ürítés
80 l-es űrmértékű edényzet esetében minimum 80,-Ft/ürítés
120 l-es űrmértékű edényzet esetében minimum 100,-Ft/ürítés
A 2017 évben összesen 359 fő 1.866.000.-forint segítséget nyújtott a családoknak.
Szociális szolgáltatások 2017. évi adatai
– étkeztetés 25 fő vette igénybe, viszont, év közben 17 ellátás megszűnt és 11 új igénylő kérte az
ellátást. 21 ellátott a koránál 4 az egészségi állapotánál fogva vált jogosulttá. Egy személy részére
az önkormányzat határozott ideig a teljes költséget átvállalta.
A 2016 évhez képest 10 személlyel lett kevesebb az ellátotti létszám. Betudható ez az ebéd árának
emelkedése miatt. A rászoruló idős és beteg embernek nehéz eldönteni, hogy a meleg étel,
gyógyszer vagy téli tüzelő legyen a legfontosabb számára. Az ellátás csökkenéséből
megállapítható, hogy az étkezésen spórolják meg a rászorulok a másik két fontos szükségletet. Az
önkormányzat a 2019 évre tervezi, hogy étkezéshez való hozzájárulással segíteni ezt a célcsoportot.
– házi segítség nyújtás Ezt az ellátást 14 személy vette igénybe, év közben 5 fő ellátása megszűnt és 7
új igénylő került felvételre. A 2016 évhez képest 2 fővel nőtt az ellátottak száma a házi
segítségnyújtás területén.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesítettek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesítettek száma évről évre csökken. A 2016 évhez
viszonyítva csökkent a rászoruló családok száma is, így feltételezhető saját jövedelemből többen
tudják fenntartani családjukat. 2016 évhez viszonyítva, csökken az egyszülős családok száma is,
kevesebb lett az egy gyermeket vállalók száma és nőtt a 4 vagy 5 és a 6 vagy több gyermekes
családok száma.

Családsegítés 2017 adatok alapján
A 413 alkalmi éves forgalmából látszik, hogy feladatuk van bőven Iharosberényben. A szolgálatot
felkereső új kliensszám a 2017 évben csekély. A régi klientúra száma viszont a település
lakosságának közel 10% a. A legtöbb igény a dologi javak közvetítésére volt.

Forrás: Gyermekjóléti adatok 2017

A család és gyermekvédelem területén a családtámogatásra, pszichológiai segítségnyújtásra és,
információ nyújtástársa van a legnagyobb szüksége a klienseknek.

A 2012-ben életbe lépett Munka Törvénykönyve átnevezte a korábban munkanélküli segély néven
ismert támogatást, s ma már álláskeresési járadék a hivatalos, jogszabályi megnevezése. Az új
elnevezéssel az a nem titkolt célja volt a jogalkotónak (mintha ezen múlna, és nem a hazai
munkabéreken, munkakörülményeken), hogy a munkanélküliek ne nyugodjanak bele az adott

élethelyzetbe, és ahelyett, hogy a segéllyel megelégedve töltenék mindennapjaikat, akarjanak és
aktívan tegyenek is annak érdekében, hogy újra munkába állhassanak. Az álláskeresési segélyben
részesülők adatairól kevés információ áll rendelkezésünkre, így ennek értékelése is hiányos. A
rendelkezésre álló adatokból annyit lehet tudni, hogy 2016 évben 1,1%, 2017 évben 1% volt az
álláskeresési segélyben részesülők százaléka. Ez a KSH által közzétett megyei 2017. évi 9% hoz
viszonyítva elfogadható.

Az álláskeresési járadékra való jogosultság feltétele, hogy a munkavállaló az igényléstől
visszamenőlegesen az elmúlt három évben minimum 360 napot dolgozzon. A jogosultsági időbe
az az időtartam is beleszámít, melyet egyéni vagy társas vállalkozásban töltött, vagy mely során a
közfoglalkoztatásban dolgozott. Amikor a munkavállaló újra munkanélkülivé válik és megfelel a
jogosultság feltételeinek, akkor kapja az álláskeresési járadékot a korábbi nevén munkanélküli
segélyt. Ez az az összeg, amit az állam annak érdekében nyújt az álláskeresők számára, hogy
segítse a megélhetésüket ezen időszakuk alatt.
A járadékra jogosultak száma egyre jobban növekszik a 2012 évhez képest. A számuk nagyobb
részét a közfoglakoztatásból kikerültek teszik ki.
Az álláskeresési járadék lejárta után – illetve az ahhoz szükséges jogosultsági idő hiányában –
vehető igénybe álláskeresési segély, ilyen ellátást csak azok kaphatnak, akik a rájuk vonatkozó
nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben váltak álláskeresővé. A nyugdíj előtti álláskeresési

segély összege a minimálbér 40%-a. Munkaerő-piaci szolgáltatások: Az Flt. III. fejezete rögzíti a
munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. Az állami
foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a
következők:
 munkaerő piaci és foglalkozási információ nyújtása,
 munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
 munkaközvetítés.
Álláskeresők támogatása:
 A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható
juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti.
 A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók
az Flt. 16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
 Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a
legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs
járadékban részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában,
pályázati eljárás keretében.
 A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint
pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a
munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató
 Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható
annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.
 Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell
megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén.
 Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint
a munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a
szerint.

A rendszeres szociális segélyben részesülők számának nagymértékű változását a jogszabályi
változások indokolják. Az ellátások helyébe felülvizsgálatokat követően új ellátási formák
kerültek, új jogosultsági feltételekkel. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2015.
március 01. napjától kerül folyósításra, felülvizsgálatot követően. Az új jogosultsági feltételek
szerint csökkent az ellátottak száma. Az ellátásra való jogosultság járási hivatalok hatáskörébe
tartozik.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2012 és 2015 év közötti vizsgált
időszakban 25%. -kal nőt. A támogatottak számának növekedése a nyílt munkaerőpiacon, valamint
a közfoglalkoztatásban elhelyezkedni nem tudok számának emelkedésével indokolható. Az
ellátásra való jogosultság járási hivatalok hatáskörébe tartozik.

A község egészségügyi alapellátását egy felnőtt és egy gyermek háziorvosi szolgálat látja el. Dr.
Erőss Sándor 2018 évben Somogy megyéből kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. A háziorvost a holisztikus szemléletű
gyógyítás jellemzi mert az embert a maga teljességében: testi, lelki, szellemi és szociális
egységében nézi és gyógyítja.

A statisztikai adatok alapján megállapíthatjuk, hogy s közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma a 2012 évhez viszonyítva 2017. évi időszakig emelkedett. A 2017 év a 2016 évhez viszonyítva
viszont csökkenés figyelhető meg. Az ellátás megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe tartozik
2015. március 1-jétől.

A statisztikai adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az ápolási díjban részsülők száma a 2012
évhez viszonyítva 2017. évi időszakig emelkedett. A 2017 év a 2016 évhez viszonyítva viszont
csökkenés figyelhető meg. Az ellátás megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe tartozik 2015.
március 1-jétől.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Iharosberényben infrastruktúrája: a villany bevezetése ötvenes, vezetékes ivóvíz ellátása a
hetvenes évekre tehető. Megközelítőleg a két időpont közötti időben készült el a község
Nagykanizsa – Kaposvár közötti részének szilárd burkolatú aszfaltozása, amit azóta nagy
forgalmának köszönhetően többször is felújítottak. Minden önkormányzati utcája aszfaltos.

Szennyvíz elvezetésre és a vezetékes gáz bevezetés a kilencvenes évek körül történt. A vezetékes
telefont ma már a legtöbb helyen felváltotta a mobiltelefon. A vezetékes telefon már csak azoknak
az idős embereknek az otthonában található meg, akik nem érzik képesnek magukat az új
megtanulására. Az internet bevezetése a kétezres évekre tehető. Nagyon kevés azon emberek,
családok száma, akik nem rendelkeznek mobil telefon és internet szolgálattal. A lakosság még
külön élvezheti a helyi kábeltelevízió szolgálatát. A helyi tévében láthatja a lakosság az
önkormányzat testületi üléseit, közösségi rendezvényeit és hirdetéseit. Így a lakosság legnagyobb
része hozzáfér a községben történt eseményekhez, fontos történéseihez, információihoz.
A községben 482 lakás van, amely közül valamennyi lakható. A községben egyre több a
megüresedett ingatlan, ahonnan az idősödő emberek kihalnak. Munkahelyhiány miatt kevés a
városból kiköltözök száma, ahhoz, hogy ezeket megtöltsék.

a) bérlakás-állomány
Iharosberény négy komfortos bérlakással is rendelkezik, valamennyi bérbe van adva.

b) szociális lakhatás
Iharosberény két komfortos szociális lakással is rendelkezik, amelyet szociálisan rászoruló részére
ad ki. Jelenleg egyik van használatban.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Iharosberényben nem lakáscélú ingatlan nincs.
e) lakhatást segítő támogatások
A településen hajléktalan nincs. Tehát minden lakónak valamilyen módon fedél van a feje felett. A
mindennapi létfenntartás mellett a lakás fenntartására fordított kiadások igen megterhelőek a
célcsoportok családjai számára. Jogszabályi változást követően 2015. február 28. napjáig került
folyósításra a normatív lakásfenntartási támogatás. Azt követően a terhek enyhítését szolgálja a
helyi rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén igénybe vehető a települési lakhatási
támogatás. A támogatás természetbeni ellátásként is folyósítható. Településünkön természetbeni
ellátásként szolgáltatóhoz utalással történik a támogatás.
Az önkormányzat a lakásproblémákkal küzdőket a bér-illetve szociális lakások kiadásának
kedvező feltételeivel segíti még.

A kormány által létrehozott CSOK program központilag kíván segítséget nyújtani a népesség
megtartásához, növekedéséhez, a lakhatás megoldásával, ennek hatásairól, számairól
településünk vonatkozásában nem rendelkezünk adatokkal.

f) eladósodottság
Eladósodottságról az önkormányzatnak nincs adata csak feltételezhető, hogy rejtett formában
elképzelhető, hiszen az önkormányzathoz segélyért fordulók legnagyobb része a közüzemi
számlák hátralékai miatt keresik fel. Az önkormányzat viszont a szociális rendeletében foglaltak
szerint támogatja a rászorulókat.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
Iharosberényben külterületen, nem lakóövezetnek szánt helyeken nincs lakás szerű ingatlan.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A lakhatási helyzetkép megértéséhez szükséges a következő fogalmak meghatározása:
Belterület: a település zárt beépített része,
Külterület: a település zártan beépített részén kívüli szórvány lakóhelyek (majorsági épületek,
tanyák, puszták, külterületi lakott helyek)
Szegregált lakóterület: ahol egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai
csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.
Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghaladja
az 50%-ot.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Iharosberényben telepnek, illetve konkrét szegregátumnak mondott terület véleményünk szerint
nincs.
A komfort nélküli lakások száma az összes lakáshoz viszonyított arányát tekintve nem számottevő.
Az összes lakásokhoz viszonyítva nincs jelentős különbség az utak és vezetékes víz és
szennyvízellátás, telefon és internethálózat tekintetében sem.

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
A hátrányos helyzetű családok között a beadott kérelmek alapján az alacsony iskolai végzettség, a
szülő/k alacsony foglalkoztatottsága jelenik meg nagyobb arányban. A halmozottan hátrányos
helyzetű családok között is ennek a kettőnek a jelenléte a számottevő. Csekély azoknak a száma,
ahol a gyermek elégtelen lakókörnyezete indokolja a besorolást. Kimondottan ez irányú beadvány
2016 évben 2, 2017 évben 1 volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény folyamatosan csökken 2012 év óta közel 32% -kal. 2008
év óta az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500.-Ft. Ez az az alap összeg, ami több szociális
pénzbeni és természetbeni jogosultság megállapításához határozhatja meg a jogosultságot.
2017 évben az önkormányzat adatai alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a rossz
szociális helyzet indokolta. A 115 család közül az egy főre eső jövedelem 50% át azaz 14.250 .Ft/ fő
forintot sem érte el a 23 kérelmét beadó. Az egy főre jutó családi jövedelem a felénél ugyan több,
de az öregségi nyugdíj legkisebb összegét vagyis a 28. 500.- forintot, 94 esetben nem érte el az
igénylő. Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%- át, ami 37.050.- Ft havi egy főre jutó
jövedelmet 34 beadott nem érte el. 4 esetben volt ennél több, de az egy főre eső jövedelem itt sem
érte el az öregségi nyugdíj 140%- át azaz 39.900.-forintot.

Önkormányzati adatok 2017
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Iharosberényben veszélyeztetett szegregátum nincs, így emiatt a település átrendeződésére nincs
szükség.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való
hozzáférést Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi. törvény 13.§ (1) bekezdés 4.
pontja az önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi
alapellátásról az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról való gondoskodást.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy: 153. § (1)
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a 73.§ (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók
irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát.
Iharosberény Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Iharosberényben a lakosság ellátását 1 felnőtt háziorvosi, valamint 1 gyermekorvosi szolgálat
1 fogorvosi ellátás biztosítja. Az ügyeleti ellátást a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató
Nonprofit Kft. végzi. Nagykanizsán a Kanizsai Dorottya Kórház és rendelőintézetével a járóbeteg
ellátáson kívül és fekvőbeteg ellátást is biztosít.
Az önkormányzat két fő védőnővel biztosítja a gyermekek a családok és az iskolások egészségügyi
ellátást. A település olyan szerencsés helyzetben van, hogy gyógyszertárral is rendelkezik.
Így a település lakosainak az egészségügyi alap és szakellátásához való hozzáférése egyformán
biztosítva van.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ végez különböző szűréseket a Csurgói kistérség
településeinek rendezvényein. Az Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye gondozói
az idősebb réteget megcélozva ezzel. A gyermek háziorvos a védőnői tanácsadások keretén belül
folyamatosan figyelemmel kísérik a kisgyermekek egészségügyi állapotát. Ha valamilyen kóros
változást észlelnek a szülőket a megfelelő szakrendelésekre irányítják. A komolyabb vizsgálatok
elvégzésére helyben nincs lehetőség, így a nagykanizsai, illetve a kaposvári kórházak által nyújtott
szolgáltatásokat kell igénybe venni a szülőknek. Ehhez támogatást kaphatnak a helyi
önkormányzattól (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában) illetve útiköltség térítést is
igénybe vehetnek.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A Csurgón működő Pedagógiai Szakszolgálat- Nevelési Tanácsadó 8 fős szakember gárdával járási
szinten látja el a feladatokat. A Szolgálatnál lehetőség van gyermekek korai fejlesztésére, valamint
a tanulásban elmaradt, egyéb problémákkal küzdő gyermekek segítésére. Ehhez rendelkezésre
állnak gyógypedagógusok (3 fő), logopédus (2 fő), gyógytestnevelő tanár, pszichológus, egy fő
óvodapedagógus fejlesztő- pedagógus végzettséggel.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A közétkeztetést Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft. végzi a helyi általános iskola
konyháján, amit 2016 év óta bérel. Az Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye
étkeztetését is ő látja el. A szociális és vendég étkezők számára A és B menü választást is biztosít.
Továbbá az iskolai szünidei gyerekétkeztetést is a Kft biztosítja. Életkoruknak és a
szükségleteiknek megfelelő minőségű, mennyiségű és tápértékű étkezést kap az igénylő és
jogosult. Az étkeztetéssel, étrendkészítéssel, nyersanyag felhasználással kapcsolatban a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendeletben foglalt követelmények az irányadóak.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Iharosberényben elsősorban a köznevelési intézményekben, óvodában, iskolában van lehetőség a
sport szeretetének megismertetésére. A személyes jólét, egészség megalapozásában,
fenntartásában az egészséges táplálkozás mellett fontos része van a sportnak. Az iskolákban a
testnevelésórák, valamint a versenyszerűen és szabadidőben végezhető sporttevékenységek az
egészséges életmód részei. Ehhez a helyi önkormányzat biztosítja a sportpályát folyamatos
karbantartással. 2015 évben egy színvonalas új sportcsarnok áll a gyermekek részére. A helyi
kultúrházban az idősebbek részére a Nosztalgia Hagyományőrzők népi tánc csoportja szolgáltat a
mozgáshoz lehetőséget. Az EFOP-1.5.3-16. "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbenkedvezményezett térségek" című pályázat megvalósítása keretében megújult és új eszközökkel
bővült az iharosberényi kultúrházban működő edzőterem is.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról
57. § (1) Szociális alapszolgáltatások

c) az étkeztetés,
d) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés,
65 § (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
65/ F. § (2) Nappali ellátás
Az étkeztetést és házi segítségnyújtást az Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye
látja el. A családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatását a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat látja el.
A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulással közösen fenntartott Napsugár Szociális Intézmény a
fogyatékkal élőknek ad lehetőséget a nappali ellátásukra.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Az önkormányzat az ügyintézés és a foglalkoztatás során is megelőzik és megakadályozzák a
hátrányos megkülönböztetést, mindent megtesznek az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, a gyermekek
gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy
minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra
rászorulókat. A különböző ágazatok együtt működnek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások,
ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások un. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Az Iharosberényi közösségi élet sokszínű, civil egyesületek, érdekvédelmi szervezetek
képviseltetik magukat benne. Összefogásukban fontos szerepe van a kultúrháznak, a szervezetek
egymással való kapcsolattartásának. A Kultúrház biztosít (pl. teremet, eszközöket) rendezvények
szervezését, hogy a közösség komfortját növelje. Az intézményben hagyománya van a
képzéseknek, sport tevékenységeknek, mozgás kultúrának, színjátszó és népi tánc csoportnak,
idősek találkozójának, idősek napi és egyéb ünnepi rendezvények megtartásának. Az
önkormányzat minden évben legalább egy alkalommal tart közmeghallgatást és Gesztenye
fesztivált. A helyi közélet rendezvényeit a helyi Berény tvben és a község honlapján van lehetőség
figyelemmel kísérni. A közösségi élet színterei, fórumai minden ember számára egyformán
elérhetők.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településen etnikai konfliktusok nyílt formában nem jellemzőek, a közösségi együttélés
elfogadható. Mivel ez nem releváns nincs szükség az etnikai konfliktusok kezelésére.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A nyílt adományozás a községben nem jellemző. A köznevelési, gyermekjóléti intézmények
adomány gyűjtési programokat szerveznek és részt vesznek adomány kiosztásában. Az itt élők
önkéntes munka vállalásáról nincs adatunk.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A községben a roma identitásról való nyilatkozás kisebb számú a megítéléshez mérten. A cigány
jelentése a rendszer váltás óta pejoratív, tele negatív társadalmi stigmákkal, a csoportjukról élő
negatív sztereotípia tartalmakkal. Így hát érthető a tagadás. Távolról sem egyértelmű az sem, hogy
mit tekintünk „a cigány” mint társadalmi kategória alapjának. Azt tekintjük-e cigánynak, aki
önmagát cigányként definiálja, vagy azt, akit a környezete cigánynak tart?
Az Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Iharosberényi Közös Önkormányzati
között együttműködés van. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatali ügyeit a Közös
Önkormányzati Hivatal végzi. Az Iharosberényi Önkormányzat intézményeiben és közterületein a
helyet biztosítja a roma önkormányzat rendezvényei számára és az önkormányzat által
meghatározott összeggel évente hozzá járul működésükhöz is. A roma önkormányzat a helyi
iskolával és egyéb civil szervezetekkel évente megrendezi a farsangi, nőnapi, vers mondói, roma
sport és kulturális napi rendezvényeket, amelyeken nagy a részvételi arány. A gyermekeknek
kirándulást szerveznek és a „télapó” mikulás csomaggal kedveskedik. Tehát az összetartás
működik a programoknak köszönhetően.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
Beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A cigány lakossággal szembeni esetleges rejtett
diszkrimináció

A cigányság elfogadtatása

Etnikai hovatartozás megtagadása

Elfogadást erősítő programok szervezése

Munkanélküliek alacsony vagy nem megfelelő
képzettsége

Képzések és álláskínálatok figyelemmel kísérése
és azok közzé tétele

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A gyerekszegénység egyik kiemelt oka a szülők munkanélkülisége vagy alacsony keresete. A
szegény gyermekek 60%-a inaktív, illetve alacsony munkaintenzitású családokban él. A társadalmi

juttatások szegénység csökkentő hatását tekintve uniós összehasonlításban igen jól áll
Magyarország. A pénzbeli juttatásoknak Magyarországon jelentős jövedelemkiegészítő hatásuk
van. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli vagy
természetben nyújtott juttatások rendszereiből.
A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek
2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és
családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A Nemzeti Stratégia minden
gyermekre kiterjed, de a hátrányos helyzetű gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akik érdekei a
legjobban sérülnek.
„Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról –
önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább
kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
A veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete” 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Az 1997-es gyermekvédelmi törvény azért hozta létre a védelembe vétel intézményét, hogy a
veszélyeztetettnek minősülő gyerekek nevelési problémáit, hacsak az nem feltétlenül szükséges, a
gyerek családból való kiemelése nélkül maguk a szülők oldják meg – a gyermekvédelmi szolgálat
szoros felügyelete mellett. Lényege, hogy a szülők egy kifejezetten az adott családra összeállított
nevelési terv szerint, folyamatos ellenőrzés mellett látják el gyermekgondozási feladataikat. A
gyermekvédelmi szakember utasításait betartani kötelező, ezen a szinten már nem döntheti el a
szülő, elfogadja-e vagy sem a hatóságok segítségét.
A védelembe vétel eredeti célja az lett volna, hogy segítsenek a rászoruló családoknak, ez a szerep
azonban – állítja több gyermekjogi szakember és maguk a gyermekvédelemben dolgozók is – mára

teljesen eltorzult. Egy fenyegető intézmény lett belőle: a szülők a gyerekük elvesztése előtti utolsó
lépcsőfokként kezelik, mert úgy érzik, a velük szemben megfogalmazott elvárások teljesítéséhez
semmilyen segítséget, útmutatást nem kapnak.
Ráadásul, mióta a túl sok igazolatlan iskolai hiányzás után kötelező a gyerek automatikus
védelembe vétele, előálltak olyan helyzetek is, amikor a gyermekvédelem akkor is simán a szülőt
vonja felelősségre, ha rajta kívül álló okokból hiányzik a gyereke az iskolából. Ha az igazolatlan
órák száma túllépi az 50 órát, az iskolának ezt jeleznie kell a gyermekvédelmi hatóságoknak, ami
hatósági intézkedések lavináját indítja el: eseti gondnok kirendelése, környezettanulmány
készítése, pénzfelhasználási terv készítése. Az együttműködés megtagadásának itt már nincs helye,
az ugyanis a gyerek nevelésbe vételével fenyeget.
“A családgondozó egyszerűen tehetetlennek érzi magát abban a helyzetben, amikor meg kell
mondania a szülőnek, hogy változtatnia kell, de nem tudja megmondani, hogyan tegye ezt”
A legfrissebb elérhető adatok szerint 2015-ben 23321 védelembe vett kiskorú volt Magyarországon,
ami 2013 óta kétezres növekedést jelent a KSH statisztikája szerint. Ugyanakkor csökkenőben van a
veszélyeztetettnek nyilvánított kiskorúak száma (a 2013-as 139 ezerhez képest tavaly 135 ezer), ami
ellentmondásos folyamat, tekintve, hogy a veszélyeztetettség megállapítása a védelembe vételt
megelőző intézkedés. Veszélyeztetettnek a törvény szerint az a gyerek minősül, akinek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése akadályozott. Ennek leggyakoribb okai a családi konfliktusok,
a szülők életvezetési problémái, megélhetési problémák, vagy az elhanyagolás.
A védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 2012 év óta folyamatosan csökken.
Az országos szociálpolitikának köszönhetően itt is jelentős a pozitív irányú változás. A távlati cél,
hogy a csökkenés továbbra is fenntartható legyen.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők is a 2012 évhez viszonyítva
folyamatosan és jelentősen csökken. Támogatásban részsülők számának csökkenése nem csak a
gyermeklétszám csökkenésének tudható be, nagyon sok szülő a gazdasági helyzetnek
köszönhetően el tud helyezkedni dolgozni a szabad munkaerőpiacon, így jövedelmük emelkedik
és így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek nem felelnek meg.
A kérelmüket beadottak 73 család és 29 egyedülálló szülő között a legtöbb jogosultságot az egy
főre jutó csekély jövedelem alapozta meg.
Azokban a családokban jellemző a létminimum alatti egy főre eső jövedelem, ahol a szülök kis
jövedelműek, közmunkaprogram és álláskeresési járadék mókuskerekében tengődnek.
Veszélyeztetett még az egy kereső több gyermeket nevelő családmodellben élők helyzete.
Az önkormányzati adatok alapján a legveszélyezettebbek a 6-13 éves közötti gyermekek. Így erre a
korosztályra kell kiemelten figyelmet fordítani. Arra kell törekedni, hogy erre az ellátásira is egyre
kevesebb családnak legyen szüksége. A gyermekek ösztönzése a továbbtanulásra a családok
ösztönzése a munkába állásra a cél, hogy kiszabaduljanak ebből a helyzetből.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő – testületének 4/2015.(II.27.) rendelete az egyes
szociális ellátásokról a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködő személy és családja részére, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként nem várt többletkiadások elhárításához a rendeleteikben meghatározottak szerint
támogatásokat biztosít.
Eseti segélyezési célú települési támogatások kaphat különösen egyedül élő, gyermekét egyedül
nevelő szülő, három és többgyermekes család, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott
gyermeket nevelő szülő.
2017 évben az önkormányzat rendkívüli települési támogatásban 9 esetben 8 személyt támogatott
összesen 322.000.- Ft tal.
Eseti kifizetés 7 esetben történt összesen 260.000.- Ft összeggel.

Egyszeri kifizetésre 27 esetben került sor összesen 402.000.- Ft összeggel.
Jogosultság esetében támogatásban részesülhet, jövedelem vizsgálat nélkül, a tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermek törvényes képviselője, a rehabilitációs vagy rokkantsági járadékban
vagy árvaellátásban részesülő személy. Erre a támogatásra igény nem merült fel.
Tanulmányokat segítő támogatás – az óvodába, általános iskolába, középfokú, felsőfokú
tanintézménybe járó gyermekek családjának nyújtott az önkormányzat 135 igény esetén 242 gyerek
számára 10-10 ezer forint segítséget.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 11 fő kapta havonta 10.000.forintot 10 hónapon keresztül.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekvédelmi törvény rendelkezése értelmében a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeket a bölcsődétől az általános iskola végéig ingyenes étkeztetés
illeti meg, így településünkön 2017-ben az adatok alapján 39 óvodás és 63 iskolás gyermek
részesült ingyenes ellátásban. 50%-os kedvezményt kaphatnak a tartósan beteg gyermekek, illetve
azok, akinek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek, ezen gyermekek száma 3. Ingyenes
tankönyv támogatásban részesül az összes iskolás gyermek. A nyári étkezők száma a 2017 évben
még mindig alacsony, viszont már jóval többen igényelték az előző évhez képest.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Magyar állampolgársággal rendelkező gyermekről nincs tudomásunk.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Véleményünk szerint, Iharosberényben nincs szegregátum. Az elmúlt években jelentősen nőt a
lakosság szociális biztonsága.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Az esélyegyenlőségre minden esetben törekedni kell. Főleg a gyermekek esetében cél, hogy
mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában
legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége, illetve
az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja. Ezért fontos feladat a családsegítés, és
a gyermekjóléti szolgálat működtetése.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A község rendelkezik egy házi orvossal, gyermekorvossal és egy fogorvossal is. Mindhárom
szakorvos három község betegeit látja el, így az általuk ellátott betegek száma egy átlag, mivel
ebben nem csak a helyi betegek száma szerepel.

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyerek egy vagy több fejlődési területen elmarad az
életkorának megfelelő szinttől: ez lehet a mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a hallás- és
látásfejlődés, a beszéd és nyelvi fejlődés, a szociális-, érzelmi fejlődés vagy a viselkedés.
Az Iharosberényi 0- 7 éves korúak speciális egészségügyi – szociális – oktatási ellátását a Csurgói
Pedagógiai Szolgálat és Nevelési Tanácsadó szolgáltatása végzi. A korai intervenció, vagyis
beavatkozás annyival több, mint a gyermek fejlesztése, hogy része a család, a szűkebb és a tágabb
környezet támogatása is. Egyfajta komplex tanácsadás, amelyben nagyon sok szakember vesz
részt: gyermekorvos, gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelőtanár, pszichológus, óvoda és
fejlesztőpedagógus.
A szükséges fejlesztéseket a csurgói intézményben vagy a helybeli óvodai és iskolai köznevelési
intézményekben, mindig a lehetőségekhez és szükségletekhez igazítják. A korai fejlesztéssel
csökkentetik a lemaradást, a nap mint nap felmerülő nehézségeket megoldhatóbbá teszik. A
gyerekek segítséget kapnak ahhoz is, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni a családba, a
közösségekbe. A fejlesztés során a cél, hogy azok a képességek fejlődjenek, amelyeknél az
elmaradás jelentkezik.
d) gyermekjóléti alapellátás
A település bölcsőde, családi napközi nincs.

A településen a gyermekjóléti alapellátást a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott
Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. A Szolgálat családgondozói
folyamatosan tartják a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgáltatást igénylő gyermekekkel és
családjaikkal, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival. A szolgálat olyan, a gyermek
érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást biztosít, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A szolgáltatás keretében az intézmény:
 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
 a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
 a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési,
az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás
vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való
ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való
hozzájutás szervezése,
 a szabadidős programok szervezése,
 a hivatalos ügyek intézésének segítése,
 a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése,
 a gyermekek problémáinak rendezése, a családban jelentkező ellensúlyozása,
 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés
és a kapcsolattartás esetében,
 meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést.
Iharosberényi lakosok a gyermekjóléti ellátást Csurgón a családsegítést heti két alkalommal
helyben a helyi iskola egyik helyiségében vehetik igénybe.

e) gyermekvédelem
A gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek elsődleges feladata a hátrányos helyzetű,
szociálisan elmaradott környéken élő gyermekek és fiatalok felkarolása, segítése. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival folyamatosan

együtt dolgozva és gondolkodva azon fáradoznak, hogy a településen minél kevesebb olyan
gyermek legyen, akinek szüksége van a szociális védőháló biztonságára.
A gyermekvédelmi rendszer fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. A kötelező
nevelési, oktatási intézmények (óvoda, általános iskola) rendelkezésre állnak, ezekben helyhiány
miatt senkit nem kellett elutasítani. A községben bölcsőde, családi napközi nincs. Azonban
elképzelhetőnek tartjuk, hogy a négy településen a munka világába visszakészülő szülők
lehetőségeit nagymértékben elősegítené egy ilyen irányú intézmény.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a Csurgói Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál, heti két alkalommal a családsegítő Iharosberényben tartott fogadóóráján. Sajnálatos
azonban, hogy egyéb időpontok alatt a krízisben lévő embernek vagy családnak a Csurgói
családsegítő központot lehet csak felkeresni munkaidőben. Tehát munkaidőn kívül és
ünnepnapokon krízisellátás nincs.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az óvodai, iskolai nevelés során fontos cél a gyerekek egészségre nevelés, környezettudatos
gondolkodásmódjuk megalapozása. Az egészségfejlesztést, illetve nevelést az oktatási
intézményben a pedagógusok és a védőnők végzik. Leterheltségük miatt azonban erre célra
ráfordított idő nem számottevő, megvalósítása csak annyiszor lehetséges, ami a munkaidejükbe
belefér. Az iskola jóvoltából a fiú gyermek futballcsapat diákolimpián vett részt IV. korcsoportos. A
szünidőben a helyi teleházban működő gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra megbízott személy
szervez kisebb nagyobb programokat az érdeklődők számára. Nyáron egy-két alkalommal gyalog
és kerékpártúrákat is szervez számukra. A másik lehetőség a teleházban a könyvtár,
számítástechnikai terem, konditerem igénybevétele, gyermeknapi, kulturális rendezvényeken való
részvétel lehetősége.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az önkormányzat ingyenes étkeztetésben részesíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe
részesítetteket. 50% kedvezményben részesíti a gyermeküket egyedül nevelő vagy három és több
gyermekes családokat. Biztosítja a gyermekek szünidei meleg étkeztetés lehetőségét, amit sajnos
kevesen vesznek igénybe.
Ingyenes tankönyvet kaptak az általános iskolában járó diákok valamennyije és a helyi rendelet
értelmében a továbbtanulok közül azok, akik megfeleltek a jogosultság feltételeinek.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül

A településünkön a kötelező szociális ellátások és segélyezés biztosításán túl anyagiak hiányában
nincs lehetőség arra, hogy egyéb támogatást nyújtsunk a rászorulók részére.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Az önkormányzat által fenntartott Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda munkanapokon 645- 1615
óráig 60 férőhellyel, 2 csoport üzemeltetésével 4 fő óvodapedagógussal működik. Az óvodába beírt
gyermekek száma 2012 évtől 2017 év végéig a 49-54 létszám között mozog, tehát a vizsgált 5 évben
egyszer sem érte el a férőhelyszámot. Így a fenntartó önkormányzat az óvodai elhelyezés iránti
igényeket ki tudja elégíteni. Helyhiány miatt gyermek az elmúlt 5 évben nem került elutasításra.
De tudni kell azt is, hogy a helyi lakosok közül páran más óvodába viszik gyermeküket. Rejtett
formában uralkodik a negatív diszkrimináció.
Az óvodába 4 diplomás óvodapedagógus és 2 dajka biztosítja a gyermekek kiegyensúlyozott testilelki- fizikális jólétét. Az óvodába a szakmai létszám a jogszabályoknak megfelelően biztosított.
Az óvoda 3 éves kortól a családi neveléssel együtt megalapozza a gyerekek személyiségének és
képességének fejlődését.
Gondoskodik a nevelésről és felkészíti a gyermekeket az iskolai életmódra. Az iskolába lépés
időpontjának megállapításához véleményezi a gyermekek fejlettségét.
Az óvoda a gyermekek számára háromszori étkezést biztosít a jogszabályban meghatározott
térítési díj ellenében. Integrált nevelés keretében sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését
biztosítja.
Az óvodai nevelés felzárkóztató program keretében kívánatos lenne, hogy kiterjedjen a cigány
kisebbségi hagyományok, szokások továbbörökítésére és a kisebbségi identitás megalapozására,
fejlesztésére.
Az önkormányzatunk törekszik arra, hogy intézményeiben a kötelező szakmai és kisegítő dolgozó
létszáma százszázalékosan biztosítva legyen.

Az 54 óvodás korú gyermekek közül 2017 évben 21HH 13HHH összesen 34 hátrányos helyzetű
gyermek volt, így az óvodás korú gyermekek közel 63% valamilyen hátrányos helyzetben élőnek
minősült. Ez a 2016 év 51 óvodás korúhoz viszonyítva ahol a 10HH 22HHH összesen 32 hátrányos
helyzetű szintén közel 63% gyermek volt hátrányos helyzetben élő. Bár a két évet összehasonlítva
jelentős változás nem történt, de már azt is pozitív változásnak kell tekinteni, hogy nem nőtt a
hátrányos helyzetű gyermekek száma. 2017 évben az 54 óvodáskorú gyermekek közül
Iharosberénybe 50 gyermeket máshová 4 gyermeket írattak be a szülők. 2016 évben az 51
gyermekből 44 járt az iharosberényi óvodába a 7 gyermeket más óvodába vittek a szülők. Tehát a
beiratkozásnál is a 2016 évhez viszonyítva a következő év kedvezőbb volt.

Az iskoláskorú gyermekek létszámáról nincs pontos adatunk, mivel az iskolakezdés minden
gyermek számára más és más.
A rendelkezésre álló adatokból tudjuk:
A 2016. évi adatok alapján a 6 – 14 éves gyermeklétszám 127 fő volt. A 6- 13 éves korosztályban 115
fő volt ebből 31HH és 53HHH tehát összesen 84 fő vagyis ebben az évben ebben a korosztályban
75% volt hátrányos helyzetű.
A 2017. évi adatok alapján a 6 – 14 éves gyermeklétszám 131fő volt. A 6- 13 éves korosztályban 116
fő volt ebből 28HH és 43HHH tehát összesen 71 fő vagyis ebben az évben ebben a korosztályban
61% volt hátrányos helyzetű.
2016. évben a 6- 14 éves iskoláskorúak száma 127 fő volt a községben. Közülük az 1-4 osztályba
járók 43f ő az 5- 8 osztályba járók 41 fő, tehát összesen 84 fő azaz 66% Iharosberényi gyermekek jár
a helyi iskolába. Iharosberényben a Pogányszentpéterről, Iharosból, Inkéről bejáró gyermekekkel
együtt az iskolás gyermekek száma 123 fő.
2017. évben a 6- 14 éves iskoláskorúak száma 131 fő volt a községben. Közülük az 1-4 osztályba
járók 37 fő az 5- 8 osztályba járók 42 fő, tehát összesen 79 fő azaz 60% Iharosberényi gyermekek jár

a helyi iskolába. Iharosberényben a Pogányszentpéterről, Iharosból, Inkéről bejáró gyermekekkel
együtt az iskolás gyermekek száma 132 fő.

Az iskolában nyolc általános osztály van gyógypedagógia és napköziotthonos oktatással. Jelenleg
két gyógypedagógus van a összes gyermekre és egy Gyesen lévő.

A nyolc osztályt befejezők 2013/2014 tanévben 15 személy volt és 1fő nem végezte el, 2014/2015
tanévben végzősök 20 fő és 1fő nem fejezte be, 2015/2016 tanévben 20 fő fejezte be és 1fő nem
végezte el, 2016/2017 tanévben 11 személy fejezte be és 2fő nem fejezte be az általános iskolát.

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartás
szabályozási zavarral) küzdők csoportja.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartás szabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési
igényűnek. Az oktatási- nevelési intézményeink kiemelkedő figyelmet fordítanak a hátrányos, a
halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek óvodai ellátására, nevelésére.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a szakértői bizottság
szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű
gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e
célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben
vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek
között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt
állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek
oktatását az óvodai és iskolai köznevelési intézmény vállalja.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Iharosberényben a köznevelési intézményeknek jelenleg két gyógypedagógusa van, akik különös
képen a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak. Iskolapszichológusra nincs lehetőségük.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a
törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek
elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban,
osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen
nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód
követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra

való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása,
amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat.
Nincs adatunk a jogellenes elkülönítésről, hátrányos megkülönböztetésről az oktatási
intézményben, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárásra nem került sor.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Az iharosberényi iskolában kevés olyan családok gyermekei járnak, akik bevállalják kisebbséghez
való tartozásukat. Az előítélet országosan is magas. Viszont a köztudatban az ott tanuló
gyermekek 99% a roma származású. Szinte a legtöbbjük hátrányos helyzetű. Nehezíti az oktatást
az érdektelenség a tanulásra. Sok a hiányzások száma. Magas az alacsony eredménnyel végzettek
száma. Még mindig vannak az általános iskolát befejezni nem képes gyermekek is. A
továbbtanulásuk azon múlik, kedvező e vagy kötelező e számukra. A Csurgó Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya intézmény több képzést indít és támogat azok számára, akik
megrekednek a nyolc általánost követően. Az oktatás sikeres befejezése azonban nem mindig jár
elhelyezkedési lehetőséggel. Az elvégzett képzés mögött hiányzik a szakmai tudás. Legtöbb
esetben a képesítés nem a számára várt szakma. Nem illik érdeklődési köréhez, alapkészségéhez,
így nincs motivációs erő.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Ahol a gyermek hátrányos környezetből indul, ott a gyermek jövőjét az iskolai nevelés határozza
meg. A nevelő munkán múlik, hogy egy gyermek mennyire lesz érett és tud beintegrálódni a
társadalomba.
Az egyenlő bánásmód alapvető, a pedagógusok egyformán viszonyulnak valamennyi
tanítványukhoz. Az esélyegyenlőség biztosítása azt kívánja meg, hogy a pedagógusok felismerjék
ki az, aki valamilyen oknál fogva hátrányosabb helyzetű, és ezt a hátrányt, pedagógusként hogyan
lehet kiküszöbölni.
Pedagógiai munkájukon belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják az esélyteremtés és
gyermekvédelem céljainak megvalósítását: Felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozó
foglalkozások, szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása tanórán és azon kívül, a
tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása,
digitális technikák széles körű alkalmazása, pályaválasztás segítése, egészségvédő és
mentálhigiénés programok szervezése, napközis foglalkozások, egész -napos iskola, szakköri,
sportközi lehetőségek közül történő szabad választás lehetőségének biztosítása, versenyekre
felkészítés, művészeti oktatás, szülőkkel való együttműködés, fogadóórák biztosítása heti
rendszerességgel, szülői értekezletek, tájékoztató a pedagógiai szakszolgálat, a családsegítő és a
gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, veszélyeztetettség észlelése, jelzése.

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

fejlesztési lehetőségek

Nagykanizsára és Csurgóra eljáró tanulók
száma magas.

A mi iskolánk tudat erősítése.Lokálpatriotizmus erősítése közös
programokkal,- eredményes, hatékony oktatásnevelés, tehetséggondozás.-Gyerekek
érdeklődésének felkeltése, helyi szokásokra
épülő programokkal-szoros személyes kapcsolat
a családokkal.

Az érettségit és szakmát adó intézményekbe
való továbbtanulás aránya az országos átlaghoz
viszonyítva alacsony.
HH és HHH tanulók középfokú
intézményekben való továbbtanulási mutatói
alacsony.

Iskolai pályaorientáció pályaválasztási
tanácsadás indítása helyben. A nevelő oktató
munka tartalmi megújítása
IPR működtetése. HH és HHH gyerekek fejlődésének
nyomonkövetése. Nevelő-oktató munka tartalmi
megújítása.

Kompetenciamérés eredményeinek országos
átlaghoz képest alacsony.

Hatékony, új módszereken és
eszközhasználaton alapuló
személyiségközpontú, kompetencia alapú
oktatás. Ellenőrző mérések, monitoring.

Magas a hiányzások aránya, különösen a HH és
HHH tanulók esetében.

Pályaorientációs és gyermek és ifjúságvédelmi
szakemberek együttműködése a hiányzás
csökkentése érdekében, szociális jelzőrendszer,
jelenlegi napközis rendszer szakmai
továbbfejlesztése.

Az infrastruktúra és a személyi feltételek
hiányossága.

Pedagógus továbbképzés, új módszerek
adaptációja, szakértők igénybevétele, IKT
eszközök fejlesztése, kompetencia alapú oktatás
feltételeinek megteremtése.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosítják.
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azonos jogok

illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a szakképzés, az
előmenetel, a szociális biztonság stb. területén.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők gazdasági, munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre több
szerepet töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és a
családjukban.
A nemekhez kötődő sztereotípiák miszerint a nőket tulajdonságaik és motivációik elsődlegesen az
otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a családról való
anyagi gondoskodás. A nőkre a kettős szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek, a szerepek
összehangolása néha nehézséget jelenthet mindkét fél számára. A visszatérni szándékozó, illetve a
kisgyermeket nevelő nők számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból is
nehéz feladatot jelent. Munkától való tartós távollétük alatt készségeik, ismereteik elavulnak,
megkopnak, amely alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek születése miatt
hosszabb időt töltöttek távol). Még nagyobb hátrányban vannak azok, akik gyermeküket, vagy
gyermekeiket egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés munkatapasztalattal
rendelkeznek. Karrier vagy család? Leginkább a nőket érinti e választási kényszer. Választaniuk
kell a munka, karrier, és a háztartás, a gyermeknevelés gondjai, örömei között.
Egyik oldalon a pénzkeresés, a szakmai tudás, az előmenetel áll, a másik oldalon van a család, az
otthonteremtés. Nem könnyű összeegyeztetni a munkát és a családot, pedig szinte minden nőnek
meg kell birkóznia e feladattal. Valójában nem hogy „nem könnyű” feladat, hanem ez a nők egyik
legnagyobb gondja.
A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 12. §-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. Az 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció
fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más,
összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett
tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet a faji
és etnikai hovatartozás is.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, kedvezőtlen
munkaerőpiaci helyzetük számos okra vezethető vissza. Ilyen többek között az anyaság, az
iskolázottság, az életkor.
A foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulásának a nők körében Iharosberényben településen
nem lehet okozati tényezője az óvodai férőhelyek száma, hiánya, hiszen az önkormányzat által
fenntartott intézménye útján jelenleg mindenki számára elérhető szolgáltatás. A 3 évnél fiatalabb
gyermekek nappali gondozására, nevelésére és ellátására szakosodott intézményt, bölcsődét az
önkormányzat a jövőben tervezi, hogy ez se legyen visszatartó erő a munka világába való
elhelyezkedése a nők számára.
A férfiak és a nők ritkán dolgoznak ugyanazon pozícióban, egyazon munkahelyen. A nők többsége
az úgynevezett nőies szakmákban dolgozik (pl.: pedagóguspálya, egészségügyi ápolók,

kozmetikusok stb.). Néhány éve még a férfiak és a nők által betöltött állások igen erőteljesen
elkülönültek egymástól, szegregálódtak, manapság ez már egyre kevésbé jellemző.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A lenti táblázatból megállapíthatjuk, hogy a munkanélküli nők aránya 2012 évhez viszonyítva
2017. évre 11 fővel csökkent. Foglalkoztatott nők aránya nem nagy arányban haladja meg a férfiak
arányát. Látható, hogy 2013 évben a férfiak munkanélkülisége jelentősen magasabb volt.
A foglalkoztatást segítő és képzési programok esetében figyelembe kell venni, hogy megnőtt a
szakmunka iránti igény, amely elsősorban a férfi munkaerőt érinti. A nők fizikai erejüknél fogva
kevésbé vonhatók be ezekre a területekre. Kifejezetten csak nőknek meghirdetett foglalkoztatást
segítő képzési programok kis számban indulnak, de jellegüknél fogva jellemzően pl. parkgondozó,
szociális gondozó és ápoló, takarító képzések, melyeket a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
indít.

A TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00003 projekt célja a foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzésen alapuló
helyi szintű stratégia megalkotása, mely mentén képzési és foglalkoztatási programok
valósíthatóak meg az álláskereső hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő-piaci
integrációja érdekében.
A projekt fő tevékenységei: Foglalkoztatási paktum létrehozása; munkaerő-piaci szolgáltatások
nyújtása; álláskeresők azonosítása, számukra képzések indítása; támogatott foglalkoztatás.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A nők elhelyezkedési esélyeit csökkenti az alacsony iskolai végzettség, a származás, etnikai
hovatartozás, vagy ha hátrányos helyzetű kistérségekben élnek. Különösen nehéz helyzetben
vannak azok, akiknél ezek a tényezők együttesen jelentkeznek. Az alacsony iskolai végzettségűek
elhelyezkedési lehetősége a település kínálta munkahelyeken alacsony. Elsősorban az
önkormányzat és intézményeinek közfoglalkoztatási programjaiban kapnak feladatot és az indított
képzéseken, programokban vesznek részt. A Csurgó és Nagykanizsa és a környező települések
nagyobb munkáltatói elsősorban betanított munkásokat alkalmaznak, jellemzően alacsony iskolai
végzettségűeket.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A nők munkaerő-piaci
hátrányos megkülönböztetésére nem áll rendelkezésre adat.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)
Az önkormányzati intézmények saját hatáskörön belül oldják meg a nők rugalmas
foglalkoztatását, összeegyeztetve a munka, a család, a gyermeknevelés feladatát.
Az önkormányzat a bölcsődei ellátást a jövőben tervezi.
Az óvoda vezetésének tapasztalatai alapján a gyermekek szülei részéről nem érkezett jelzés arra
vonatkozóan, hogy a 645- 1615 óra közti nyitva tartás nem felelne meg. Az intézmény a
házirendjükben is megfogalmazottak szerint- a szülők alkalmi igényeinek megfelelően biztosítja a
rugalmas nyitvatartást.
Az iskoláskorú gyermekek felügyeletét 7.45 órától 17.00 óráig látja el az iskola. A napköziben
gyógypedagógusok is segítik a következő napra való felkészülést.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A KSH 2016 decemberében, a termékenységről kiadott tanulmánya szerint a népességfogyás
következtében az utóbbi 5 évben már éves szinten 40 ezerrel kevesebb ember él Magyarországon.
2010 óta az élve születések száma évi 90 ezer fő körül mozog, míg a halálozás körül-belül évi 130
ezer fő. A születések száma továbbra sem közelíti meg a 2008-as válság előtti szintet. A terhesség
megszakítások száma és a csecsemőhalandóság folyamatosan csökken. Az abortuszok számának
csökkenése mögött a szülőképes korú nők számának csökkenése és a tudatosabb családtervezés áll.
A teljes termékenységi arányszám – amely az egy szülőképes korú nőre jutó születések száma –
2016-ban 1,44 volt, az elmúlt húsz évben 1,2 és 1,4 közt mozgott Hiába nő azonban a
termékenységi arányszám, érdemi születésszám-emelkedés nem történt, mivel a szülőképes korú
nők száma folyamatosan csökken. A védőnő nyilvántartja a körzetében bejelentett lakcímmel
rendelkező életvitelszerűen élő várandós anyákat. Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez

családlátogatás és védőnő tanácsadás keretén belül. Írásban értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot,
ha észleli a várandós anya válsághelyzetét. A védőnő tevékenység helyszínei többek között: a
településen az érintetteket lakásukon látogatja meg, a tanácsadóban önálló fogadóóra, illetve
várandós és csecsemő tanácsadás.
A gyermekvállalás a 2012 évhez képest Iharosberényben is csökkent. Az egy védőnőre jutó
gyermekszám Iharosberényben évek óta harminc körüli, de ugyanennyi gyermekről, családról
gondoskodik a szomszédos településen.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A célcsoport vizsgálatánál említeni kell, hogy jelentős probléma a családon belüli erőszak, melyről
nincsenek adatok helyi szinten. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai
mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az
áldozatok számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a
segítségnyújtást. A családon belüli erőszak megelőzésénél fontos a probléma korai feltárása. A
veszélyeztetett csoport elsősorban a nők és a gyerekek, ezért fontos, hogy tisztában legyenek azzal,
hogy a sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények esetén kihez fordulhatnak segítségért.
Az önkormányzat szociális ellátó rendszere a háziorvosi szolgálat, a védőnő, a családsegítő
szolgálat, óvoda és iskola, a szomszédok sokat tehetnek az észlelés érdekében.

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak összefüggésben van a gyermekbántalmazással, és az
elhanyagolás is jelen van a gyermekek életében. Az érintett gyermekek családjaira jellemző, hogy
többségük szociálisan hátrányos helyzetű és rendszeresek a szülők közötti konfliktusok.
A bántalmazások hátterében főként anyagi, párkapcsolati, pszichés problémák és
szenvedélybetegség állt.
Ma Magyarországon a NANE Egyesület a legismertebb szervezet, mely felvállalta e társadalmi
jelenségről szóló ismeretek terjesztését. Iharosberényben elsősorban az családsegítő és
gyermekjólét intézménye az. akikhez a nőket érő erőszak esetén támogató segítségért
fordulhatnak. A községben 2017 évben nem érkezett jelzés a családsegítő felé, és a KMB sem
számolt be éves beszámolójában arról, hogy esetleg erre irányuló riasztásuk, vagy intézkedésük
lett volna.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás településünkön nincs. Nincs anyaotthon, családok
átmeneti otthona. A Csurgói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulása családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat tud segítséget nyújtani szolgálati időben.
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Kaposváron érhetők el. A
Borostyánvirág Alapítvány 1997 áprilisában alakult azzal a céllal, hogy segítse a támogató
családdal nem rendelkező, kisgyermekes, fiatal anyákat. Az alapítvány egy intézményt tart fent, a
Borostyánvirág Anyaotthont, amely 1998. március 1-jén nyitotta meg kapuit. A Borostyánvirág
Anyaotthon családok átmeneti otthonaként működik, de csak gyermekeket és anyákat fogad az
ország egész területéről. 11 lakószobában összesen 34 főt tudunk egyidejűleg elhelyezni. Az
intézmény a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonát képező ingatlanban működik, amelyet bérleti
díj fizetése nélkül használ az intézmény. 2 A családok önként kérhetik felvételüket az
intézményvezetőnél személyesen, telefonon vagy levélben. A jelentkezés oka lehet anyagi
probléma (megélhetési nehézségek, rossz lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus,
családon belüli erőszak, bántalmazás, titkolt terhesség, egyéb. Általában egyszerre több probléma
is felmerül a családban. Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig
tartózkodhatnak.
A gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, iskoláztatás költsége,
ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség), a felnőttek szükség szerinti ellátásban
részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az
intézményen kívüli életüket minél előbb megkezdhessék.
2005.-től az intézmény egy modell-kísérletben vesz részt. A szakminisztérium támogatásával
családon belüli erőszak áldozatává vált egyedülálló nőket, valamint gyermekes anyákat fogadnak
be. Az úgynevezett „krízis-ellátásban” más segítő munkát alkalmaznak, mint az átmeneti otthonba
került családoknál.
Az akut bántalmazás miatt bekerülő nők és gyermekek néhány hétig (4-8 hét) maradhatnak, ahol
teljes körű, ingyenes ellátásban részesülnek. A krízis ellátás célja, hogy az akut krízist
feldolgozhassák a bántalmazottak, illetve a megfelelő pszichés, mentális, jogi, anyagi és személyi
segítséggel tartós, biztonságos lakhatáshoz jussanak. A krízis-ellátást az intézményen belül
integráltan végezzük. A bántalmazottak így a profi szakemberek támogatásán kívül az átmeneti
otthonban élők segítségét is élvezhetik. A krízis-ellátás során széleskörű, szakmaközi
együttműködésre van szükség. A működéshez szükséges forrás legnagyobb részét állami
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támogatás teszi ki. Ezen kívül a gondozottak térítési díja, pályázati támogatások, önkormányzati
támogatás járul hozzá a költségekhez. Magánszemélyek és egyéb támogatók általában
természetbeni juttatással segítik a gondozottakat.
Iharosberényhez legközelebb a 16 km lévő Nagykanizsán a Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthona nyújt szolgáltatást az arra rászorulóknak.
Az intézmény feladata a Nagykanizsán és vonzáskörzetében otthontalanná vált gyermekes
családok átmeneti elhelyezése, ha az elhelyezés és az intézmény nyújtotta támogatás hiányában
együttlétük, lakhatásuk nem lenne biztosított. A felvételnél elsőbbséget élveznek az olyan
gyermekes családok, melyek lakhatásának hiányához az önálló családi életet nagymértékben
akadályozó körülményként a szülő(k) betegsége, enyhe fokú fogyatékossága, beilleszkedési
zavara, családon belül állandósult súlyos konfliktusok, a háztartásvezetési, gyermeknevelési
ismeretek elégtelensége közül bármelyik társul, és/vagy gyermekeik olyan speciális ellátásra
szorulnak, melyre a szülők folyamatos segítség, illetve felkészítés nélkül átmenetileg nem képesek.
Az intézménybe került családok gondozása a család, a családtagok szükségleteihez, testi- lelkiszociális állapotukhoz, családon belüli viszonyokhoz igazodik. A gondozás elemei: a fizikai, az
egészségügyi és pszichés gondozás, krízishelyzetek kezelése, szociális érdekvédelmi tanácsadás,
illetve az önálló családi életre való felkészítés, az otthontalanság megszüntetésére irányuló
tevékenység. Ennek megfelelően a családok átmeneti otthona a szülő és gyermeke együttes
lakhatását otthonszerű elhelyezés formájában biztosítja. Tíz család (40 fő) részére tíz lakószoba áll
rendelkezésre. Biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, a személyi tisztálkodásra, az
étkezésre, közösségi együttlétre szolgáló helyiségek. A gyermekek részére játszószoba, játszótér áll
rendelkezésre.
A következő lehetőség a 26 km re lévő Családok Átmeneti Otthona Nagyatádon, amely a Magyar
Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete működtetésében áll. Az intézmény országos hatókörű, de
elsősorban a szervezettel ellátási szerződést kötött térségi településekről fogad ellátottakat. Az
otthonban egyéni esetkezelés, gyermekek gondozása fejlesztése, egyéni gondozási terv készítése,
pénzügyi válságkezelő program, szociális csoportmunka, foglalkoztatás, képzést elősegítő
tanácsadás segíti az érintett családok helyzetük megoldásában, kapcsolatrendszerük
helyreállításában, a normál életbe való visszatérésre.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők közéletben betöltött szerepét vizsgálva nem szabad elfelejteni, hogy az azonos jogok
érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési
mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket.
Iharosberény Község Önkormányzatának a polgármester és 5 képviselőtagja férfi és 1 nő. A közös
hivatal dolgozói közül 2 férfi a jegyző és 12 ügyintéző pedig női dolgozó. Az Gesztenyevirág
Óvoda vezetője, dolgozói összesen 7 nő dolgozik. A helyi közszférában 40 nő és 14 férfi dolgozik.
Általános iskola igazgatója férfi, helyettese nő, tanítok közül 2 férfi 12 nő, óraadó tanár 1 férfi 1 nő,
pedagógiai munkát közvetlen segítők 1 férfi 2 nő, technikai dolgozók 1 férfi 3 nő. A gyermek és
szociális étkeztetést ellátó konyhán 5 nő dolgozik. Így elmondható, hogy a közszférában dolgozók
65% a nő.

A társulási intézmények Csurgói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulása családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat, Napsugár Szociális Intézmény, Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának
Intézménye vezetői és dolgozói nők. Így itt a nők aránya 100%.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Iharosberényben nem jellemzőek, ezért az
önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Gyermekvállalás okozta hátrányok a munkaerő
piacon

Munkaerő-piaci és családi feladatok
összeegyeztetését segítő szolgáltatások további
fenntartása ( bölcsőde indítása)

Megfelelő szakképzettség hiánya

Piacképes képzésekhez, tanfolyamokhoz való
hozzájutás segítése

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A társadalmi elöregedés globális problémává lett Magyarországon, így érinti Iharosberényt is.
Egyre kevesebb gyermek születik, az idősek száma ehhez képest növekszik. Az utóbbi évek
munkanélkülisége, közfoglalkoztatott viszony gyakorisága sok időskorú esetében kisnyugdíjat,
minimális jövedelmet eredményezett. Ennek következményeként a megélhetés gondja jelen van
életükben. Mindez maga után vonja az alacsony életszínvonalat, az életminőségük romlását.
Az idős korra jellemző a szellemi és fizikai aktivitás csökkenése, önellátó képességük beszőkülése,
a betegségek megjelenése. Az egyedüllét miatt gyakori a depresszió és a demencia kialakulása, a
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia. Az idősek szociális helyzetét
azonban az is befolyásolja, hogy milyen típusú családban él. Egyre több olyan háztartás van,
amelyben idős személyek élnek. Minél idősebb személyről van szó, annál nagyobb az esélye
annak, hogy az illető egyszemélyes háztartást tart fenn. A statisztikai adatok alapján az utóbbi
években erősödni látszik az a tendencia, hogy idős emberek, ameddig csak el tudják látni magukat,
még megözvegyülés után sem költöznek össze gyermekeikkel, unokáikkal, hanem megpróbálnak
önállóan élni. az életkor előrehaladtával egyre jellemzőbbé válik életükben a takarékoskodás. Az
idősek jelentős része közüzemi díjhátralékkal nem rendelkezik, nem halmoz fel. A rendelkezezésre

álló anyagi erőforrásait úgy osztja be, hogy először a számláit fizeti ki és csak azt követően
gondoskodik egyéb kiadásokon.
Az egyedül élő szociálisan, egészségügyileg rászorult idős emberek az Inkei Szociális
Alapfeladatok Ellátásnak Intézményében vehetnek igénybe alap szolgáltatásokat.
Társas kapcsolatuk fenntartására a Nosztalgia hagyományőrző idősek klubjában,
tánccsoportjában, kórusában találhatják meg. Decemberben az önkormányzat a 60 éven felülieknek
idős napi, Karácsonyi kulturális rendezvénnyel kedveskedik. Ezen felül az önkormányzat a 65
éven felülieknek, anyagi lehetőségeihez mértem egy kis összeggel is támogatást nyújt.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében az idősek
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
saját jogú; és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít számukra. A társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás az özvegyi nyugdíj; az árvaellátás; a
szülői nyugdíj; a baleseti hozzátartozói nyugellátások, valamint az özvegyi járadék. A
megváltozott munkaképességű nyugdíjasok rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban
részesülhetnek. Elmondható, hogy Iharosberényben még mindig él az időseket támogató családi
kapcsolati rendszer. Generációk élnek együtt és segítik egymást.
A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma a vizsgált
időszakban nagymértékben csökkent. A női ellátottak száma nagyobb mértékben, mint a férfiaké,
mely eltér a lakónépességre vonatkozó általános demográfiai adatokkal. A 2012 évhez viszonyítva
folyamatosan, de 2017 évig 25% -kal csökkent a nyugdíjasok száma.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti
álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a
rögzíti.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Nyugdíjas korúak foglalkoztatottságára vonatkozóan nincs rendelkezésre álló adat. A nyugdíjasok
foglalkoztatására a nyugdíjtörvény változásainak hatásai figyelhetők meg. Az 50 év feletti
munkavállalók alkalmazása ellen megfogalmazott két legerősebb érv az idegen nyelvtudás és a
megfelelő számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor számos érv szól az alkalmazásuk mellett
is, hiszen a munkában töltött évek alatt komoly szakmai tudásbázist halmoztak fel.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Iharosberényben az idősek, nyugdíjasok élethosszig tanulására, foglakoztatására nincs lehetősé.
Legfeljebb időközönként kézbesítésre vesznek fel nyugdíjban lévő nőket. Az idősek a családjukat
segítik, míg erőjükből telik. Unokáznak, háztartási és háztáji feladatokat végeznek. Több család
rendelkezik gesztenyéssel, málnással, szedressel, szőlővel, baromfival, ahol van feladat bőven.
Ezekkel a tevékenységegekkel egészítik ki a nyugdíjukat, akik még bírják.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az idősebb korosztályok foglalkoztathatóságának javítása, elhelyezkedésének elősegítése sok
esetben komoly erőfeszítéseket kíván. Az 50 éven felüli munkanélküliek iskolai végzettség szerinti
összetétele kedvezőtlenebb, mint a fiatalabb munkanélkülieké, 56%-uk egyáltalán nem rendelkezik
szakképzettséggel. A munkáltatók ezért is nehezebben alkalmazzák őket, képzésre pedig – hacsak
nincs nagyon biztos álláslehetőségük – az idősebb munkanélküliek nem szívesen vállalkoznak.
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb
korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben
helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. A Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya és a közmunkaprogram lehetőséget biztosít a nyugdíj előtt álló idősebb korosztály
munkavállalásában (képzések, új szakmákban való elhelyezkedés) és igyekeznek ellensúlyozni a
hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén.
Iharosberényben az 55 éven felüliek munkanélküliek száma a 2012 évhez viszonyítva 2017 évre a
duplájára nőt, úgy a regisztrált, mind a tartós munkanélküliek között, miközben a regisztrált
munkanélküliek száma nagymértékben csökken.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Iharosberényben a helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú.
Az önkormányzat és civil szervezetei önállóan és együttműködve is törekednek az érintett
célcsoport közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés biztosítására.
Az önkormányzat saját honlapot, televíziót üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek,
információk is elérhetők. A helyi televízióban csütörtökönként a testületi ülések és helyi
rendezvények is levetítésre kerülnek.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáféréseA személyes
gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokat az önkormányzat a kötelezően ellátandó
feladatai között biztosítja. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési
önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ha az életkoruk, egészségi
állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások
keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő
szakosított ellátási formát javasol számukra.
 Étkeztetés keretében azoknak az Sztv-ben meghatározott szociálisan rászorult személyeknek a
napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan,
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a. koruknál fogva, akik a 62. életévüket betöltötték,
b. egészségügyi állapotuknál fogva, aki mozgáskorlátozottsága, legalább 50%-os
munkaképesség csökkenés, illetve krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga
ellátásáról- részben vagy teljesen, átmenetileg vagy véglegesen – gondoskodni nem tud,
c. szenvedélybetegségük, vagy
d. hajléktalansága miatt
A szociális rászorultság fennállásának megállapításához benyújtott dokumentumok: személyi
igazolvány, házi orvosi javaslat, FOT, rokkantsági határozat, szakorvosi zárójelentés, egyéb
igazolás.
 Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás célja, a szolgáltatást igénybe vevő személy önálló
életvitelének fenntartása a saját lakókörnyezetében.

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítását célzó ellátás.
Családsegítő szolgáltatás A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok, idősek számára az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
 Egészségügyi ellátás tekintetében az Iharosberényi lakosok szerencsésnek mondhatják
magukat, mert van házi orvosuk, aki nagy gondot fordít a lakosság testi, lelki egészségére.
Bár egyedül látja el a három község betegeit, mégis időt szakít az idős emberek otthoni
látogatására, meghallgatására. Helyben van a gyógyszertár és fogorvos is.


A 65 év felettiek létszáma csökkenő tendenciát mutat. Nappali ellátás a településen nincs.

Iharosberényben időskorúak járadékát 2013 év óta nem igényelt senki.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A kulturális programokhoz való hozzáférés feltételei községünkben megfelelőek az idős
korosztály igényeinek. A községben a kulturális programok, események, intézmények biztosítják
az idősebb korosztály szabadidő eltöltéséhez való jogának érvényesülését.
A karácsony idősek napi rendezvényén aki in-mobilitása miatt nem tud részt venni, de
szándékában áll elmenni, azt az önkormányzat a saját gépkocsijával elviszi.

A lakosság igénybe vehet könyvtár szolgáltatást. Az idősek, heti rendszerességgel jönnek össze a
klubjukban. A klubba színvonalas ünnepek megtartásában, kreatív foglalkozásokon vehetnek
részt. Rendelkezésre áll az evangélikus és római katolikus vallásgyakorlás is a helyi
templomokban. Részt vehetnek hagyományőrző tánccsoportban, amatőr színjátszó csoportban,
kórusban. Több alkalommal van lehetőség a kultúrházban a testmozgásra is.

c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságát az Iharosberény kultúrházban mérték fel és biztosították azok
számára a képzést, akik szerették volna megszerezni az ez irányú tudást. Főleg ennek
köszönhetően a megkérdezettek fele rendelkezik ez irányú ismerettel. Az idősek informatikai
képességeinek fejlesztése ma már elengedhetetlen. Ezzel nemcsak a munkaerőpiacon való
elhelyezkedési esélyeik nőnek, de általában véve is több információhoz juthatnak rövid időn belül
és hatékony módon.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Iharosberényben az időseket célzó program a farsangi bál, húsvéti ünneptartás, télapó ünnepély,
karácsonyi ünneptartás, idősek napi rendezvény. Azon kívül részt vehetnek még a településen
tartott egyéb rendezvényeken is, mind a szüreti felvonulás, gesztenyefesztivál, mozgás terápia stb.

A legtöbb rendezvényükre, összejövetelükre a kultúrotthon biztosít teret. Itt könyvtár, edző terem,
informatikai terem, is rendelkezésükre áll. Az idősödő társadalom helyzete felhívja a figyelmet,
hogy az idősek ellátására fokozottan figyelni kell, nem lehet figyelmen kívül hagyni és a
településen az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok szervezésére hangsúlyt
kell fektetni.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Jelentős az idősek körében az alacsony
jövedelemmel rendelkezők száma

Továbbra is tájékoztatás az igénybe vehető
támogatásokról

Egyedül élők elmagányosodása

Az érintett réteg közösségi életbe való bevonása,
alapszolgáltatások fenntartása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő személy van Magyarországon, a
népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak
aránya 43,6%, látássérült 14,4%, értelmi fogyatékos 9,9%, hallássérült 10,5%, egyéb 21,6%. A
fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen
emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya.
Somogy megyében 2011-ben a fogyatékossággal élők száma meghaladta 15 ezer főt, ami a
népesség 4,8%-át jelentette. A megkérdezés során a válaszadók egy része egynél több
fogyatékosságot jelölt meg, így 100 főre átlagosan 123 lelki vagy fizikai sérülés jutott. A
fogyatékosságban szenvedők 49%-a volt mozgássérült, 19%-nak a látásával, 16%-nak a hallásával
voltak problémái, emellett viszonylag magas volt még az értelmi fogyatékosok, a súlyos belszervi
fogyatékkal élők és a mentálisan sérültek aránya is. Akárcsak a megye teljes népességének, a
fogyatékkal élőknek is 47%-a volt férfi és 53%-a nő.
Iharosberényben a súlyos fogyatékkal élők száma 2013 évben a Megyei Kormányhivatal által
megadott fogyatékossági támogatások számának adatai alapján 12 fő volt. Helybeli ismereteink
alapján három kerekesszékkel közlekedő él a községben. A többi fogyatékkal élők helyzetéről és
fogyatékossági típusáról nincs pontos adatunk. A megváltozott munkaképességű személyek száma
viszont ennél sokkal magasabb. A legtöbb 2012 és 2013 évben volt. Ez 2016 évre valamelyest
csökkent. A férfiak aránya kissé magasabba nőkéhez viszonyítva.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában
védett foglalkoztatásra jogosult.
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben
a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását.
Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás
igényelhető. Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem
megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát
lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív
támogatásban részesíti.
A fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos probléma oka elsősorban az, hogy a
teljesítménykényszer miatt nincs lehetősége a szervezeteknek a fogyatékos személy speciális
munkavégzési körülményeit, igényeit figyelembe venni, emiatt sokszor alkalmazásuk is
meghiúsul.
Iharosberényben fogyatékkal élők foglalkoztatására nincs lehetőség. A megváltozott
munkaképességűek munkalehetősége Csurgón a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. célja,
tevékenységének meghatározója a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs
foglalkoztatása. Nagykanizsán a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél foglalkoztatott megváltozott
munkaképességű dolgozók jelentősebb része rehabilitálható, kisebb hányada pedig védett
munkahelyen tartósan foglalkoztatható. Feladata, hogy visszavezesse a rehabilitálható státuszú
munkavállalóit a nyílt munkaerőpiacra.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Gyakran előforduló probléma, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem
foglalkoztatják a végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú

végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.) A
fogyatékos személyek foglalkoztatása akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem tudja
megközelíteni a munkahelyet, a településen belüli közlekedési akadályok miatt, és különösen, ha a
támogató szolgálattól sem kap segítséget. Ilyen információk beszerzése rendkívül nehéz, hiszen az
érintettek nem hozzák a hátrányos megkülönböztetést nyilvánosságra, mert ezzel a jövőbeni
alkalmaztatási kilátásaik is csökkennek.
Iharosberényben a foglakoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről adat nem áll a
rendelkezésünkre.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladat
olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint
a sport és a szórakozás területén is. A saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos
személyeknek nyújt alapszolgáltatást, az étkeztetés és a házi segítségnyújtó szolgálat amely az
igénybevevő saját környezetében, lakásán nyújt, gondoskodást, gondozást, segíti az önálló
életvitelt, segítséget, támogatást a kommunikációhoz.
Iharosberényben a fogyatékkal élő önálló életvitelét, támogató helyi intézmény, szolgáltatások:
 az étkeztetés, amely a fogyatékkal élő igénye szerint házhoz szállítva, elvitellel vagy helyben
fogyasztással biztosítja a napi egyszeri meleg ételt,
 házi segítségnyújtás, amely a fogyatékkal élő saját otthonában nyújt gondozást, a saját
képességeit figyelembe véve
 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egy segélyhívó készülék, amely a fogyatékos személyek

önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából nyújt ellátás.
 A fogyatékkal élők nappali ellátása is az önálló élvitelt segíti, amelyet nyolc éve
csurgón veheti igénybe a csurgói járás településein élő fogyatékos. Iharosberényből erre az
ellátásra azonban senki nem tartott még igényt.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékossággal élő személyek egészségi állapotából adódó hátrányok és többletkiadások
leküzdéséhez, többféle támogatás vehető igénybe.
 Magasabb összegű családi pótlék a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos kiskorú,
illetőleg a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos nagykorú személy részére állapítható meg.
 Fogyatékossági támogatás A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére
járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől

függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi
hátrányok mérsékléséhez.
 Rokkantsági járadék Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt
legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátásban, baleseti
nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.
 Rokkantsági ellátás Feltétele a biztosításban töltött meghatározott idő.
 Közgyógyellátás, az alanyi és normatív jogcímen járó közgyógyellátásra való jogosultságot a
járási hivatalok állapítják meg.
 Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei: Személygépkocsi szerzési
támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás.
 Parkolási Igazolvány Parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító
jármű vezetőjét jogosítja fel különböző kedvezmények igénybevételére. 2013. augusztus 1-jétől a
jogszabályban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra a bizonyos működési engedéllyel rendelkező – intézmények is jogosultak.
 Személyi jövedelemadó kedvezmény: Az adókedvezményre jogosult a súlyosan fogyatékos
személy. Az adókedvezmény az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának
megfelelő összeg, jelenleg havonta 6.900.-Ft (személyi kedvezmény).
 Gépjárműadó fizetése alóli mentesség: 2017. január 1-jétől a gépjárműadó mentesség szabálya
változott. Mentes a gépjárműadó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő
adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban
együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a
külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító
szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a
mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár.
A kötelező szociális ellátás biztosításán túl az önkormányzat anyagiak hiányában nem tudja
támogatni a fogyatékkal élőket.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Akadálymentesnek csak az – az épület tekinthető, amelyben minden szerkezet, berendezési tárgy
minden ember számára – beleértve az átmenetileg vagy tartósan fizikai, érzékszervi, értelmi
fogyatékossággal élő embereket is – önállóan használható.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Iharosberényben az orvosi rendelők és iskolán kívül egy önkormányzati tulajdonban lévő
középület sem akadálymentes.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége

Iharosberényben közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek,
szolgáltató épületek akadálymentesítettsége nem megoldott.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Iharosberényben a munkahelyek akadálymentesítettsége nem megoldott.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
2010 évben az utak, járdák nagy része felújításra került, ahol az akadálymentesítés megtörtént.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A fogyatékos személyek részére helyben nincs ilyen lehetőség. A nappali intézmény Csurgón áll
rendelkezésre számukra. Azonban a közlekedés erre nem megoldott. Így Iharosberényből nem
veszi senki igénybe.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A fogyatékos személy részére hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások nincsenek.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Települési önkormányzati tulajdonban lévő
középületek akadálymentesítettsége hiánya
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs, akadálymentesítettség hiánya,
szolgáltató épületek akadálymentesítettségének
hiánya
Fogyatékos személyek számára rendelkezésre
álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali
intézményében való eljutás nem megoldott

fejlesztési lehetőségek
Települési önkormányzati tulajdonban lévő
középületek akadálymentesítettsége
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs,
akadálymentesítettsége, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Fogyatékos személyek számára rendelkezésre
álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali
intézményében való eljutás megoldása

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

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

Esélyegyenlőségi célcsoport megnevezése
Romák

Célcsoport érdekében létrejött szervezet
megnevezése
Iharosberényi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat,

Nők
Fogyatékkal élők
Gyermekek
Idősek

Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesülete Csurgói Körzeti Csoportja,
Napsugár Egyesület Csurgó
Ifjúkor Egyesület Iharosberény,
Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Az esélyegyenlőségi célcsoportok érdekében közbejáró szervezetek közötti közös munka csak
eseti, illetve időszakos jellegű, sajnos állandó fórum nincs a felek számára. Erre jó megoldás a HEP
elkészítése során kialakított HEP fórum, melynek időszakos összehívása biztosíthatja a jövőbeni
partnerséget a szervezetek között.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Inkei Központú Mikrotérségi Társulás által fenntartott
 Inkei Szociális Alapfeladatok: étkeztetés, házi segítségnyújtás
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott
 Kistérségi Család és Gyermekjóléti központ: családsegítés, gyermekjólét, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
 Napsugár Szociális intézmény, fogyatékkal élők nappali ellátás
 Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit kft. Csurgói Kistérségi Járóbeteg –
Szakellátó Központ
 Gyógypedagógiai Szakszolgálat
Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság Nagyatád Rendőrkapitányság
 Csurgó Rendőrőrs körzeti megbízott
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Általános iskolával közösen rendezett
programokkal biztosítják a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét. Az roma
önkormányzat évente több alkalommal rendezvényt biztosít, ahol a romák bemutathatják
kulturális tehetségüket.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A községben működő civil szervezetek többsége kapcsolódik, illetve részt vesz a közfeladatok
ellátásában. A civilszervezetek az érintett célcsoportokkal kapcsolatosan is az esélyegyenlőség
elérésére törekszik.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szereplők nem vesznek rész a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába

Esélyegyenlőségi célcsoport megnevezése
Romák
Nők
Fogyatékkal élők
Gyermekek
Idősek

Célcsoport érdekében létrejött szervezet
megnevezése
Iharosberényi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete,
Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület
Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei
Egyesülete
Csurgói
Csoportja,
Napsugár Egyesület Csurgó
Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete,
Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület
Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az esélyegyenlőségi program elkészülését követően, nyilvánosságra kerül. A megfogalmazott
intézkedések megvalósulását így mind a célcsoportok, mind általában a lakosság nyomon tudja
követni. Az önkormányzat esélyegyenlőségi munkatársa felelőssége, hogy tartsa a kapcsolatot a
célcsoportok képviselőivel. Fogadja észrevételeiket, esetleges újonnan felmerült javaslataikat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

1) A cigány lakossággal
szembeni esetleges rejtett
diszkrimináció
2) Etnikai hovatartozás
megtagadása
3) Munkanélküliek alacsony
vagy nem megfelelő
képzettsége

1) A cigányság elfogadtatása
2) Elfogadást erősítő programok
szervezése
3) Képzések és álláskínálatok
figyelemmel kísérése és azok
közzé tétele

1) Nagykanizsára és Csurgóra
eljáró általános iskolai tanulók
száma magas.
2) Az érettségit és szakmát adó
intézményekbe való
továbbtanulás aránya
alacsony.
3) HH és HHH tanulók
középfokú intézményekben
való továbbtanulási mutatói
alacsony.
4) Kompetenciamérés
eredményeinek országos
átlaghoz képest alacsony.
5) Magas a hiányzások aránya,
különösen a HH és HHH
tanulók esetében.
6) Az infrastruktúra és a
személyi feltételek
hiányossága.

1) A mi iskolánk tudat erősítése.Lokálpatriotizmus erősítése
közös programokkal,- Gyerekek
érdeklődésének felkeltése, helyi
szokásokra épülő programokkalszoros személyes kapcsolat a
családokkal.
2) Iskolai pályaorientáció
pályaválasztási tanácsadás
indítása helyben.
3) IPR működtetése. HH és HHH
gyerekek fejlődésének
nyomonkövetése.
4) Hatékony, új módszereken és
eszközhasználaton alapuló
személyiségközpontú,
kompetencia alapú oktatás.
5) Pályaorientációs és gyermek és
ifjúságvédelmi szakemberek
együttműködése a hiányzás
csökkentése érdekében, szociális
jelzőrendszer, jelenlegi napközis
rendszer szakmai
továbbfejlesztése.
6) Pedagógus továbbképzés, új
módszerek adaptációja,
szakértők igénybevétele, IKT
eszközök fejlesztése,
kompetencia alapú oktatás

feltételeinek megteremtése.

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

1) Jelentős az idősek körében az
alacsony jövedelemmel
rendelkezők száma
2) Egyedül élők
elmagányosodása

1) Továbbra is tájékoztatás az
igénybe vehető támogatásokról
2) Az érintett réteg közösségi életbe
való bevonása,
alapszolgáltatások fenntartása

1) Gyermekvállalás okozta
hátrányok a munkaerő piacon
2) Megfelelő szakképzettség
hiánya

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

1) Települési önkormányzati
tulajdonban lévő középületek
akadálymentesítettségének
hiánya
2) Közszolgáltatásokhoz,
kulturális és
sportprogramokhoz való
hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és
kommunikációs,
akadálymentesítettség hiánya,
szolgáltató épületek
akadálymentesítettségének
hiánya
3) Fogyatékos személyek
számára rendelkezésre álló
helyi szolgáltatások (pl.
speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok
nappali intézményében való
eljutás nem megoldott

1) Települési önkormányzati
tulajdonban lévő középületek
akadálymentesítettsége
2) Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs,
akadálymentesítettsége, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
3) Fogyatékos személyek számára
rendelkezésre álló helyi szolgáltatások
(pl. speciális közlekedési megoldások,
fogyatékosok nappali intézményében
való eljutás megoldása

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők
Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1) Elfogadást, identitás vállalás
programokkal
2) Piacképes képzések ajánlása

1) Általános iskolás gyermekek

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
1) Iharosberényi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, Gesztenyevirág
óvoda, általános iskola, ifjúsági
referens, családsegítés, gyermekjólét,
2) Foglalkoztatási Paktum
1) Gesztenyevirág óvoda

Idősek

helyi iskolában való
megtartására törekvés
2) Gyermekek oktatási
színvonalának növelése
1) Tájékoztatás, információ az
igénybe vehető támogatásokról
2) Közösségbe való bevonás,
alapszolgáltatás kihasználtsága

Nők

1. Bölcsőde indítása
2. Piacképes szakképzettség

Fogyatékkal
élők

1) Helyi akadálymentesítettség
2) Speciális szállítóeszköz
megoldása

2) Általános iskola

1) Iharosberényi Közös Önkormányzati
Hivatal, Inkei Szociális
Alapfeladatok Ellátásának
Intézménye
2) Inkei Szociális Alapfeladatok
Ellátásának Intézménye, Nosztalgia
Hagyományőrző Egyesület
1. Iharosberény Község
Önkormányzata
2. Foglalkoztatási Paktum
3. Iharosberény Község
Önkormányzata
4. Iharosberény Község
Önkormányzata, Csurgó Kistérségi
Társulás

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem élnek mélyszegénységben, esélyegyenlőségük
megvalósul.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők lehetőséget kapjanak a helyzetük javítására.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, oktatását, veszélyeztetettségük megelőzést.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek védőhálójának összehangolására, a támogatásuk
megoldására.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermeket vállaló anyák terheinek csökkentésének
támogatását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők érdekképviseletére, akadálymentes környezetük
biztosítására

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

F

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét
megvalósításának
szükséges erőforrások eredményeinek
felelőse
mérő
határideje
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
indikátor(ok)
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

Hátrányos
megkülönböztetés
megszüntetése,
egyenlő bánásmód,
egyenlő esély
megteremtése.

A cigányság
elfogadtatása

Országos probléma a
cigánysággal szembeni
előítélet,amely a helyi
társadalomra is negatív
hatással bír.

Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia (2011–
2020)

A cigányság
identitás zavara

A magyar
adatvédelmi
törvények egyre
kevésbé illeszkednek
a cigányság
fokozatos öntudatra
A cigány lakosok többsége
Nemzeti
ébredéséhez. A
a társadalmi jobb
Társadalmi
cigány/roma
elfogadás, befogadás
Felzárkózási
azonosság egyre
érdekében nem vállalja be
Stratégia (2011–
inkább vállalható, és
etnikai hovatartozását
2020)
ennek bátorítása
kívánatos lenne.
Ezért egyre inkább
lehetne az
önbevallásra
támaszkodni.

Olyan lakossági
programok, ahol a
cigányság kultúráját
megismerhetik a helyi
lakosok.

Iharosberény
Roma
2023. 12. 28.
Nemzetiségi
Önkormányzat

Lakossági
visszajelzések

Humán,
önkormányzati,
pályázati

Folyamatos

Olyan célzott
programokra, pozitív
diszkriminációs
intézkedésekre van
szükség, amelyek képesek
ellensúlyozni a roma
gyermekek, illetve szüleik
többszörös hátrányos
helyzetével, illetve a roma
származásával szorosan
összefüggő, speciális
hátrányait.

Iharosberény
Roma
2023. 12. 28.
Nemzetiségi
Önkormányzat

Önbevallás

Humán,
önkormányzati,
pályázati

Folyamatos

3

A foglakoztatási hivatal
együttműködése
Önkormányzatokkal,
Nemzeti
intézményekkel,
Munkanélküliek
A
képzések
nem Olyan
képzések
Társadalmi
munkaerő
piaccal.
alacsony vagy nem illeszkednek megfelelően a ajánlása, amely a
Foglalkoztatási
Felzárkózási
Piacképes
képzések
2023. 12. 28.
megfelelő
munkaerő
piaci munkaerőpiacon
Paktum
Stratégia
(2011– biztosítása
és
erről
képzettsége
igényekhez
hiány
2020)
megfelelő
tájékoztatás,
mind munkavállaló és
munkáltató
felé.
Munkavállaló kiajánlása.

Munkaerő
befogadás

Pályázati forrás

Folyamatos

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

A helyi iskoláskorú
A mi iskolánk tudat
gyermekek
és
erősítése.szüleik meggyőzése,
Lokálpatriotizmus
Általános
iskolai Nagykanizsára
és hogy helyi oktatási „Legyen jobb a erősítése
közös
Iharosberény
tanulók
helyi Csurgóra eljáró általános intézményben
programokkal,- Gyerekek
Gyerekeknek”
Körzeti
2023. 12. 28.
intézménybe
iskolai
tanulók
száma tanuljanak.
Minél Nemzeti Stratégia érdeklődésének felkeltése,
Általános Iskola
tanítása
magas.
kevesebben
helyi szokásokra épülő
(2007-2032)
válasszanak
más
programokkal-szoros
alapoktatási
személyes kapcsolat a
intézményt.
családokkal.

2

Olyan
általános
végzettségű
Nemzeti
Az érettségit és szakmát
a
gyermekeket
Társadalmi
Iskolai
pályaorientáció Iharosberény
adó intézményekbe való
nevelni, akiknek a Felzárkózási
pályaválasztási tanácsadás Körzeti
2023. 12. 28.
továbbtanulás
aránya
továbbtanulási
Stratégia
(2011– indítása helyben.
Általános Iskola
alacsony.
esélyei
bármely 2020)
területre kiterjedhet.

3

Alacsony
továbbtanulási
arány

Általános
iskolai Magas az általános iskolai Az általános iskolai „Legyen jobb a Pályaorientációs
és Iharosberény
2023. 12. 28.
hiányzások
tanulok hiányzása, főleg a tanulok
gyermek
és
ifjúságvédelmi
Körzeti
Gyerekeknek”
HH/HHH tanulók között hiányzásának minél Nemzeti Stratégia szakemberek
Általános Iskola
kisebbre redukálása (2007-2032)
együttműködése
a
hiányzás
csökkentése
érdekében,
szociális
jelzőrendszer,
jelenlegi
napközis
rendszer

A helyi
korúak
iskolában
aránya.

iskolás
Szakképzett,
és
elkötelezett
járók
pedagógusok team

Folyamatos

Tovább
tanuló Szakképzett,elkötelezett
gyermekek
óvoda,
iskola Folyamatos
nyomon követése pedagógus

Gyermeklétszám Szakképzet pedagógus Folyamatos
iskolai
team
részvételének
nyomon követése

szakmai továbbfejlesztése.

4

Pedagógus továbbképzés,
Nemzeti
új módszerek adaptációja,
Javuljon az iskola
Általános
iskola Az infrastruktúra és a
Társadalmi
szakértők igénybevétele, Iharosberény
személyi és tárgyi,
személyi és tárgyi személyi
feltételek
Felzárkózási
IKT eszközök fejlesztése, Körzeti
2023. 12. 28.
felszereltségi
hiányok
hiányossága.
Stratégia
(2011– kompetencia
alapú Általános Iskola
feltételei.
2020)
oktatás
feltételeinek
megteremtése.

Pedagógus team
szakmai
képességének
mérése,
elavult Humán,
eszközök
pályázati
cseréjének
figyelemmel
kísérése

technikai,

Folyamatos

III. A nők esélyegyenlősége

1

2

Ne legyen akadálya Nők
és
Férfiak
Gyermekvállalás
okozta a
nők
munkába Társadalmi
Gyermekes nők a
hátrányok a munkaerő állásának
a Egyenlőségét
Bölcsőde létrehozása
munka világában
piacon
gyermekvállalás
Elősegítő Nemzeti
miatt
Stratégia 2010-2021

Iharosberény
Község
2023. 12. 28.
Önkormányzata

Nők
és
Férfiak A
nők
Piacképes
Társadalmi
munkalehetőségeinek
szakképzettség képzésekhez,
Foglakoztatási
Egyenlőségét
figyelemmel
kísérése,
tanfolyamokhoz való
Paktum
Elősegítő Nemzeti kiajánlása,
piacképes
hozzájutás segítése
Stratégia 2010-2021 képzések szervezése

Bölcsődét igénybe Humán,
pénzügyi,
Folyamatos
vevők száma
technikai, pályázati

Munkaerőpiacon
Humán,
résztvevő
nők
technikai,pályázati
követése

Folyamatos

Az idősek tájékoztatása az
igénybe
vehető
Jelentős az idősek körében Az idősek lehetőség
Iharosberény
Idősügyi Nemzeti támogatásokról
és
a
az alacsony jövedelemmel szerinti
anyagi
Község
2023. 12. 28.
Stratégia 2010-2022 lehetőség szerinti pénzbeli
rendelkezők száma
segítségnyújtása
Önkormányzata
és
természetbeni
támogatásuk

Települési
visszajelzések

Folyamatos

Egyedül élők idős emberek Az idősekről való Idősügyi Nemzeti Az érintett réteg közösségi Inkei Szociális 2023. 12. 28.
között
gyakori
az gondoskodás,
Stratégia 2010-2022 életbe való bevonása, Alapfeladatok
izoláltság,
törődés, úgy hogy
alapszolgáltatások
Ellátásának
elmagányosodás
érezzék
nincsenek
fenntartása
Intézménye
egyedül

Az idősekkel az Humán,
szociális Folyamatos
intézmény
által szakmai
dolgozok,
készített interjúk, jelzőrendszer, pályázati
felmérések, életút forrás
nyomon

Nők részvétele a Megfelelő
munkaerőpiacon hiánya

2023. 12. 28.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

2

Időskorúak
alacsony
jövedelme

Idősek
magányosodása

Humán,
pályázati

pénzügyi,

követésük.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Az
önkormányzat
közintézményeiben
Települési önkormányzati
történő
Országos
tulajdonban
lévő
akadálymentesítés. Arra Iharosberény
Közintézmények
Fogyatékosságügyi
Akadálymentesítés középületek
való törekvés, hogy a Község
2023. 12. 28.
akadálymentesítése Program
(2015akadálymentesítettségének
szolgáltatók, kereskedelmi Önkormányzata
2025)
hiánya
egységek
akadálymentesítése
is
megtörténjen a községben.

A fogyatékkal élők Humán,
esélyegyenlőségük pénzügyi,esetleg
elégedettsége
pályázati

2

Közszolgáltatásokhoz,
kulturális
és
sportprogramokhoz való
Folyamatos
hozzáférés
lehetőségei,
Országos
akadálymentesítés
a
fizikai, információs és A fogyatékkal élők
Iharosberény
Fogyatékkal élők
Fogyatékosságügyi községben, hogy az itt
kommunikációs,
esélyegyenlőségének
Község
2023. 12. 28.
esélyeinek hiánya
Program
(2015- élők
egyenlő
eséllyel
akadálymentesítettség
megteremtése
Önkormányzata
2025)
vehessék
igénybe
a
hiánya,
szolgáltató
szolgáltatásokat.
épületek
akadálymentesítettségének
hiánya

A fogyatékkal élők Humán,
pénzügyi,
Folyamatos
visszajelzései
esetleg pályázati

3

Fogyatékos
személyek
Egyenlő
eséllyel
számára rendelkezésre álló
jusson
el
a Országos
Iharosberényi
helyi szolgáltatások (pl.
Speciális
szállítóeszköz,
fogyatékos
is
a Fogyatékosságügyi
Közös Hivatal
speciális
közlekedési
támogató
szolgáltatás
2023. 12. 28.
Csurgói
Többcélú Program
(2015Önkormánymegoldások, fogyatékosok
biztosítása
Kistérségi Társulás 2025)
zatai
nappali
intézményében
intézményeibe
való eljutás nem megoldott

Speciális
szállítóeszköz
igénye

A fogyatékkal élők Humán,
visszajelzése
pályázati

pénzügyi,

Folyamatos

Folyamatos

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során
kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése,
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település
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döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi
partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum
vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
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hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló,
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt
feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

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