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Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/011.(XII.27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI
rendelet rendelkezésével, Újpetre Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programban
összehangolja a település más dokumentumait, 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
Újpetre község Baranya megyében a Mecsek-hegységtől délre, a Villányi- hegységtől
északra, a kettő között elterülő dombvidéken fekszik. Településünk történet már a középkorra
vezethető vissza. Újpetre (Petre) ősi magyar falu, majd a XVIII. század elején rác falu volt
(Rácpetre). 1743-tól németek települtek a rácok helyére. A II. világháborút követően
kitelepített németek helyére magyarok érkeztek. Ma már a lakosság több nációt egyesít. A
község neve 1933. május 10-én Rácpetréről Újpetrére változott. Megközelítése közvetlenül
személygépkocsival és autóbusszal lehetséges Pécs és Villány közötti úton. Emellett elérhető
Siklós felől a Villányi-hegységen keresztül is.
Újpetre Baranya megye nagyobb községei közé tartozik. Körülötte kisebb falvak
helyezkednek el. Történelme során és mai is igazgatási központnak számít. A környező
települések 1990-ben Újpetre székhellyel hoztak létre körjegyzőséget, majd 2013. január 1-től
közös hivatal működik a településen 8 község részvételével. A község infrastruktúrális
ellátottsága nagyságához, szerepéhez viszonyítva jó. A lakóházak közül vannak, melyek a
német paraszti építkezés jegyeit viselik, de szép számmal akadnak a mai modern építkezést
jelentő házak is. A falukép az igényesség és rendezettség képét mutatja. A település egész
területén az utak burkoltak, a járdák kiépítettek, a közvilágítás korszerű. Egészséges ivóvízzel
és vezetékes gázzal rendelkezünk. Az ISDN telefonhálózat, és kábel telefonhálózat kiépített, a
településen a mai követelményeknek megfelelő óvoda és általános iskola működik. Mindkét
intézmény körzeti feladatokat lát el. Német nemzetiségi nyelv oktatás alapjait már az
óvodában elkezdik, és az iskolában folytatják. A községben évtizedek óta művelődési ház és
községi könyvtár működik. Az egészségügyi szociális ellátás keretében házi segítségnyújtás
és szociális étkeztetés működik, mely segíti az idősek ellátását. A községnek háziorvosa,
fogorvosa, védőnője és gyógyszertárja van. Szolgáltatásokkal jól ellátott község. Postája,
takarékszövetkezet, több kereskedelmi egysége, fodrásza, benzinkútja és kisebb-nagyobb
mezőgazdasági vállalkozása van. A község megőrizte körzet központi szerepét, amit a
jövőben is szeretnénk biztosítani és növelni.
A falu mai temploma 1762-ben épült herceg Batthyány Károly kezdeményezésére. 1763.
január 25-én Cigani Jakalo olaszi plébános benediktálta. Főoltára 1771-ben készült el és
magyar szenteket ábrázol.
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
981
956
957
958
n.a.

Változás

97%
100%
100%
0%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A település lakónépességét a településen állandó lakóhellyel rendelkező valamint a másutt
állandó lakóhellyel rendelkező, de a településen tartózkodási hellyel rendelkezők száma adja.
A település lakónépesség az elmúlt 5 évben csökkent, illetve stagnált.
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai)

Fő

Korcsoport

Állandó népesség száma
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők
és férfiak aránya
(%)

Nők
519

Férfiak
529

75
14
282
46
105

84
11
339
36
56

Összesen
1 048
34
159
25
621
82
161

Nők
Férfiak
49,52% 50,48%
49,52%
7,16%
8,02%
1,34%
1,05%
26,91% 32,35%
4,39%
3,44%
10,02% 5,34%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A település állandó népességét a bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők száma adja.
A település öregedési indexe az évek folyamán változott, hol nőtt, hol csökkent. Az idős korú
lakosság aránya pár fővel haladja meg a 0-14 éves korúak számát. A településre nem
jellemező mindezek alapján az elöregedés.
2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

2001 2011
25
16
14
8
23
14
62
38

Fő
-9
-6
-9
-24

Korcsoport

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

3. számú táblázat - Öregedési index
Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

2013
2014
2015
2016
2017

152
152
158
161
n.a.

148
151
151
159
n.a.

Öregedési index (%)
102,70%
100,66%
104,64%
101,26%
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS odavándorlás 0601)

2013
26
2014
19
2015
33
2016
36
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Elvándorlás
(TS elvándorlás 0601)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

44
22
30
36
n.a.

-18
-3
3
0
0

-17,2
-2,88
2-,87
0
n.a.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Év

Élve születések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

2013
2014
2015
2016
2017

9
5
10
14
n.a.

12
13
7
8
n.a.

-3
-8
3
6

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A belföldi vándorlásokat áttekintve megállapítható, hogy 2015. évet kivéve az elvándorlás
jellemző a településről, amely számottevő 2013-ban. A halálozások száma hol magasabb hol alacsonyabb mint az élve születéseké, számottevően magas 2014. évben.

Értékeink, küldetésünk
A település értéke az, hogy csendes, körzetközponti feladatokat ellátó település, színes
kulturális élettel. Küldetésünk az, hogy a településen élő idősek és gyerekek a koruknak és
egészségügyi állapotuknak megfelelő ellátást megkapják, hogy figyeljünk az esélyegyenlőség
biztosítására.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Újpetre Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
• az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
• a diszkriminációmentességet,
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• szegregációmentességet,
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével –
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi
szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésében
nevesített esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportokba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező
problémákat. Továbbá 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 a
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó
kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a
felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás,
nyomon követés, 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

A helyi esélyegyenlőségi program készítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján
végeztük. A program elkésztésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási
rendeletei,
• a helyi esélyegyenlőségi program 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.)
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• a szociális igazgatásról és 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 (a
továbbiakban: Gyvt.)
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2.

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid
bemutatása

Újpetre Község Önkormányzata 2013. évben fogadta el első esélyegyenlőségi programját,
melyet 2015. évben és 2017. évben felülvizsgált.
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozásaink az alábbiak:
-

a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet,
mely szabályozza a szociális ellátásokat, köztük az idősek, a szülő nők,
munkanélküliek részére adható ellátásokat, biztosított szolgáltatásokat.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
2.1.1. Gazdasági program
Az önkormányzat 2015. évben fogadta el a 4 évre szóló gazdasági programját, melyben
feladatul tűzi ki többek között:
-

a foglalkoztatási gondok megoldásában való részvételt,
gondoskodást az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
egészségügyi ellátásról, szociális ellátásról, gyermek – és ifjúságvédelmi feladatokról
való gondoskodást,
közösségi tér biztosítását,
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését.

2.1.2. Településrendezési terv
Az önkormányzat a 6/2004.(III.15.) Ök.sz rendeletével fogadta el a helyi építési szabályzatát,
mely szabályozza a településen építhető építmények előírásait.
2.1.3. Az önkormányzat 2018. évben a Településképi Arculati Kézikönyvet fogadott el,
megalkotta a településkép védelméről szóló 8/2018.(X.10.) önkormányzati rendeletét.
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2.1.4. Településfejlesztési koncepció
Az önkormányzat a helyi építési szabályzattal egyidejűleg fogadta el a településfejlesztési
koncepcióját, amely a település közigazgatási területére kiterjedően a település jövőbeni
kialakítását tartalmazza.

2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak
bemutatása
A Mötv. 87.§-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselőtestületei megállapodhatnak
abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a
jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, egyszerűbb ellátására jogi
személyiségű társulást hoznak létre. Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tagja a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak,
annak kereten belül látja el a hétközi és hétvégi ügyeletet. Az önkormányzat 2013. május 1vel tagja Beremendi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak mely 2013. július 1-től ellátja a
településen a házi segítségnyújtás valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
feladatait. A szociális étkeztetési feladatok ellátását az önkormányzatnak saját maga látja el.

2.3. A települési önkormányzat által rendelkezésre álló, az esélyegyenlőségi
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyi esélyegyenlőségi program készítése során az alábbi adatbázisok álltak a
rendelkezésünkre:
-

KSH adatai,
OSAP statisztikák adatai
Munkaügyi központ adatai
KLIK által biztosított adatok
Újpetrei Óvoda által biztosított adatok
háziorvosi szolgálat által biztosított adatok
védőnő adatai
önkormányzat szociális ügyintézőjének birtokában lévő adatok
helyi adatgyűjtések
a TeIR adatgyűjtései

3. A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt kifejezés a mélyszegénység. A mélyszegénység
összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai,
képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli különbségekben mutatkoznak meg, és súlyos
megélhetési zavarokhoz vezetnek. Ez az állapot az érintetteket megbélyegzi és a
társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A mélyszegénység fogalma nem azonosítható
a cigánysággal. A cigányság és a mélyszegénység két halmazt képez, amelynek van közös
metszete, de nem fedi le teljesen egymást.

11

3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés értelmében
a) jövedelem: az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b) és (1c)
bekezdésben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
*

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű,
vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe
nem vett - összeg, amelynek
*

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az
ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely
az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.

3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötvben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban:
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
c) közfoglalkoztatás
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.)
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
a) Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a
nyilvántartott foglalkoztattak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként
változott az elmúlt évben, illetve hogy milyen az aránya a férfiak és a nők között a vizsgált
területen.
3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64
évesek száma
15-64 év közötti állandó
népesség (fő)
Év

2013
2014
2015
2016
2017

Nő
(TS 0804)

Férfi
(TS
0803)

Fő
348
350
350
339
n.a.

Fő
401
390
386
389
n.a.

Összesen
Fő
749
740
736
728

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802)
Fő
43
43
36
32
23

%
12,4%
12,3%
10,3%
9,4%

Férfi (TS 0801)
Fő
42
42
35
34
30

%
10,5%
10,8%
9,1%
8,7%

Összesen
Fő
85
85
71
66
53

%
11,3%
11,5%
9,6%
9,1%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A településen a nyilvántartott álláskeresők száma a munkaképes korú lakossághoz képest 9,1
% - 11,5 % . Ez az arány előző időszak esélyegyenlőségi programjában szereplő adatokban
csökkenést mutat. Ezen belül a nők aránya a magasabb. A településen a munkanélküliség az
országos átlagnál magasabb.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

2013

2014

2015

2016

2017

88

85

72

66

50

4
4,5%
17
19,3%
12
13,6%
6
6,8%
10
11,4%
9
10,2%
10
11,4%
13
14,8%
7
8,0%
0
0,0%

2
2,4%
16
18,8%
11
12,9%
10
11,8%
8
9,4%
8
9,4%
13
15,3%
8
9,4%
9
10,6%
0
0,0%

3
4,2%
9
12,5%
7
9,7%
9
12,5%
9
12,5%
7
9,7%
9
12,5%
7
9,7%
9
12,5%
3
4,2%

2
3,0%
11
16,7%
5
7,6%
11
16,7%
7
10,6%
6
9,1%
10
15,2%
6
9,1%
6
9,1%
2
3,0%

0
0,0%
5
10,0%
2
4,0%
8
16,0%
7
14,0%
5
10,0%
10
20,0%
4
8,0%
5
10,0%
4
8,0%

Fő összesen

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A regisztrált munkanélküliek nagy része a 45-49 éves korosztályhoz tartozik. A 2013-as
évhez képest 2017-re megszűnt a munkanélküliség a 20 alatti életkorúaknál. Csökkent a
munkanélküliek aránya közel 10 %-kal a 20-24 éves, 25-19 éves, 30-34 éves korosztálynál. A
40-44 éves korosztálynál stagnál, majd 45-49, 50-54 és 55-59 évesek között újabb csökkenés
tapasztalható 2017. évre. Az 55-59 éves korúaknál nőtt a munkanélküliség aránya a 2013.
évhez képest, és 2015-től megjelenik a munkanélküliség az 59 év feletti korosztálynál is.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
Nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma

Év
fő

2013
2014
2015
2016
2017

Nő (TS
0802)
43
43
36
32
23

Férfi (TS
0801)
45
32
35
34
30

fő

%

Összesen

Nő

Férfi

Összesen

Nő

Férfi

Összesen

88
75
71
66
53

49
28
21
20
n.a.

23
27
16
20
n.a.

72
56
37
40

114,0%
65,1%
58,3%
62,5%

51,1%
84,4%
45,7%
58,8%

81,8%
74,7%
52,1%
60,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A regisztrált munkanélküliek 37-59 %-a a tartósan munkanélküli. 2017. évben a nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek közül 96,2 %-uk 180 napnál régebben munkanélküli.
b)

Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottság
3.2.5.számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

2001
2011

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Nő (TS 1602)

Férfi (TS 1601)

Nő

Férfi

%
82,2%
90,2%

%
90,0%
97,2%

%
17,8%
9,8%

%
10,0%
2,8%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
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A település alacsony iskolázott népességét mutatja a 15 éves és idősebb lakosságszám és az
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és nem rendelkezők aránya. Csak 2001. évi és a
2011. évi népszámlálási adatokat összehasonlítva megállapítható, hogy a 8 általános iskolai
végzettséggel nem rendelkező népesség száma csökkent illetően. Az adatok azt mutatják,
hogy a 15 éves és annál idősebb lakosság körében a női lakosság 9,8 %-a, a férfi lakosság 2,8
%-a nem rendelkezik még általános iskolai végzettséggel sem.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint
Év

Nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

2013
2014
2015
2016
2017

Fő
89
85
72
67
54

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)
Fő
%
3
3,6%
3
3,5%
3
4,2%
2
3,0%
1
1,9%

Általános iskolai
végzettség (TS
0902)
Fő
37
37
30
28
24

%
41,5%
43,5%
41,7%
41,8%
44,4%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség (TS
0903)
Fő
%
49
54,9%
45
52,9%
39
54,2%
37
55,2%
29
53,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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2017. évben a regisztrált munkanélküliek 1,9 %-a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel
rendelkezők köréből kerültek ki, amely arány az 2013-2016. évekhez képest csökkenést
mutat. 3,4 -7,6 %-a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik, átlagban A 8
általános iskolai végzettséggel rendelkezők munkanélküliek aránya kis mértékben nőtt, a 8
általános iskolánál magasabb végzettséggel rendelkezőknél pedig kis mértékben csökkent.
Megállapítható tehát, hogy munkanélküliség oka nem az alacsony képzettség.
Felnőttoktatásban nem vett részt senki az évek folyamán.
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai felnőttoktatásban
tanulók száma
(TS 3401)
Fő

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)
Fő

%

2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(TÁKISZ)
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Év

Középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők
összesen

Fő

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Fő

%

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Fő

%

Gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

Fő

%

2013
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(TÁKISZ)

0
0
0
0
0

Középiskolai
tanulók
száma a
felnőttokt
atásban
(fő) - (TS
3601)
Fő
0
0
0
0
0

a) Közfoglalkoztatás
Az önkormányzat évek óta részt vesz a közmunkaprogramban, 2012. évtől a START
közmunkaprogramban. Ennek keretén belül a belvízelvezető árok megtisztítására, a
közterületen rendben tartására, illegális hulladéklerakók felszámolása kerül sor. A regisztrált
munkanélküliek közül nem mindenkinek tud az önkormányzat minden évben közmunkát
felajánlani. A közmunkában foglalkoztatott dolgozóknak az önkormányzat minden esetben
munkaruhát biztosít, a munkavégzés körülményei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ez
a forma nem tudja pótolni a hiányzó munkalehetőségeket. A közmunkások munkájának
értékteremtő volta megkérdőjelezhető, hisz nem egy esetben csak állandó és határozott
irányítás mellett képesek a munkájukat elvégezni. A közfoglalkoztatási program meglátásunk
szerint országos szinten csak ún. „tűzoltó” munkát végez, nem alkalmas a munkanélküliek
munka világába való visszavezetésére. Megélhetési problémáikon viszont segít.
b) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb
tényezői
A településen a regisztrált vállalkozások száma viszonylag magas. Ez nem azt jelenti, hogy
munkalehetőséget is tudnak biztosítani, hisz nem egy vállalkozásnak csak a székhelye
helybeli, tevékenységét máshol végzi. Kiskereskedelmi és vendéglátóhelyekkel a település
rendelkezik, akik helybelieket foglalkoztatnak. Az önkormányzat által kivetett iparűzési adó
mértéke viszonylag magas, ugyanúgy a befolyt adó is. Az állami szektorban foglalkoztattak
számáról nincs adatunk. A településen az egyik nagy foglalkoztató az önkormányzat, majd az
Újpetrei Gazdák Zrt, mint mezőgazdasági vállalkozás.

19

A település 15 km-re található a járási hivatal székhelyétől Siklóstól, és 25 km-re a
megyeszékhelytől, Pécstől. A településről csak buszközlekedés van a fenti településekre, a
járatok száma viszonylag megfelelő a munkanapokon.
c)

Fiatalok foglakoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra
való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez
továbbképzéshez való hozzáférésük

Újpetre településen illetve a vonzáskörzetében lévő településeken nem állnak rendelkezésre
olyan programok, amelyek megkönnyítik a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a
munkaerőpiacra való átmenetet; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésüket. Ilyen
programok Siklóson találhatók a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya szervezésében találhatók.
d)

Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások
feltérképezése

A településen az önkormányzat, a cigány nemzetiségi önkormányzat, illetve a német
nemzetiségi önkormányzat az a szerv, amely az aktív korú népesség munkaerő-piaci
integrációját segíti. Az önkormányzat ezt a tevékenységét helyi foglalkoztatási programokkal
valósítja meg, a START közmunkaprogrammal, valamint a közfoglalkoztatási programmal. E
programokban a nyilvántartott álláskeresők egy része vesz részt, mivel a pályázati lehetőség
nem teszi lehetővé az összes munkanélküli foglalkozatását. Felnőttképzési program a
településen nincs.
e) Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
A gazdasági válság hatásaként, a növekvő munkanélküliségnek köszönhetően nő a
mélyszegénységben élők száma. A településen a roma/cigány lakosság száma 23 fő. Az
összlakosság közel 3 %-a. A települési önkormányzat minden évben az óvoda intézményében
munkalehetőséget biztosít 1 fő munkanélkülinek, illetve a házigondozás területén az elmúlt
években segítette a házigondozók munkáját munkanélküli alkalmazásával.
f) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az önkormányzati foglalkoztatás/közfoglalkoztatás során nem tapasztalható a hátrányos
megkülönböztetés.

3.3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
Az Szt. 25.§-a és a 47.§- alapján valamint ennek helyi szabályozására kiadott helyi
önkormányzati rendelet alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:
- járási hivatal által biztosított pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj,
- járási hivatal által természetben megállapított támogatás: közgyógyellátás, egészségügyi
ellátásra való jogosultság.
- települési önkormányzat által megállapított ellátás: települési támogatás.
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Újpetre Község Önkormányzata az alábbi települési támogatási formákat biztosíja a
rászorultak részére:
- lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása
- gyógyszertámogatás
- rendkívüli települési támogatás, ezen belül
- temetési segély
- beiskolázási támogatás
- természetben nyújtott támogatások:
- köztemetés
- szociális tűzifa támogatás
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2013
2014
2015
2016
2017

401
390
386
389
n.a.

0
0
1
1
n.a.

0,0%
0,0%
0,3%
0,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A regisztrált munkanélküliek számát összevetve a segélyben részülők számával megállapítható, hogy
csak csekély számuk részesül segélyben, 0,3 %-kuk. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy az
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álláskeresők nem rendelkeznek az álláskeresési segély megállapításához szükséges munkaviszony
időtartammal, másrészt pedig az, hogy a segély időtartamát kimerítették.
A járadékra jogosultak száma a nyilvántartott álláskeresők 4,5 -5,7 %-a.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult
regisztráltmunkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS
1201)

Fő

Fő

%

89,00
84,00
72,00
64,00
53,00

4,00
4,00
6,00
3,00
3,00

4,5%
4,8%
8,3%
4,7%
5,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A Szt. értelmében aktív korúak ellátására jogosult személy, aki egészségkárosodott, vagy
14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy
gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai
napköziben nem tudják biztosítani egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra
jogosult.
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek száma

Év

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők átlagos száma 2016.
márc. 1-től (TS 5401)
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális
segélyben részesülők (TS 1401)
Fő

15-64 évesek %-ában

2013
37
9,23%
2014
29
7,44%
2015
4
8,29%
2016
7
1,03%
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(álláskeresési segély - TS 7015 negyedévek
átlagában számolva)

Fő

Munkanélküliek %ában

3
4
7
6
3

3,37%
4,76%
9,72%
9,38%
5,66%

2016. évben az aktív korú lakosság 1,03 %-a részesült rendszeres szociális segélyen,
illetve 2015.febuár 28-a után egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban. Ez
az arány 2013-ban még 9,23 % volt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban a
munkanélküliek 3,37 -5,66 %-a.Több munkanélkülitől meg lett vonva a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, mivel a 30 nap foglalkoztatást nem tudták igazolni.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma növekedett az évek folyamán, az
ápolási díjban részesülők száma viszont csökkent.
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2013

50

2014
2015
2016
2017

47
59
64
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

23
26
21
22
14

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
(TS 5902)

Összesen

0
0
0
0
0

23
26
21
22
14
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3.4. Lakhatás, lakáshoz jutatás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük. Az Mötv. az önkormányzatok
ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) gazdálkodást. Feladata az
önkormányzatnak a hajléktalanság megelőzése, és a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitációjának kötelezettsége.
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
E támogatás a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat, szemétszállítási díj,
lakbér vagy albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részlet, a közös költség
illetve a tüzelőanyag költségeihez való hozzájárulást takarja. A lakásfenntartási támogatás
alanyi jogon, normatív alapján állapítható meg.
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

2013

382

0

0

0

0

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma
0

2014

382

0

0

0

0

0

0

0

2015

382

0

0

0

0

0

0

0

2016

382

0

0

0

0

0

0

0

2017

382

0

0

0

0

0

0

0

Év

Ebből
elégtelen
lakhatási
Lakásállo
körülmények
mány (db)
et biztosító
(TS 4201)
lakások
száma

Bérlakás
állomány
(db)

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket biztosító
lakások
száma

Szociális
lakásállomány (db)

Egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket biztosító
lakások
száma

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok
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A településen 382 lakás (családi ház) van, elégtelen lakáskörülményeket biztosító lakás
nincs. Szociális és bérlakás állománya az önkormányzatnak nincs. Egyéb lakáscélra használt
nem lakáscélú ingatlan nincs a településen. A lakásállomány 2013. év óta nem változott.
Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzet nem volt a településen évek óta, és a településen
hajléktalan személy jelenleg nem él. A lakásfenntartási támogatást felváltotta a lakhatáshoz
kapcsolódó kiadások támogatása. Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatásban nem
részesít senkit.

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
Év

Összesen
Lakásfenntartási
adósságcsökkentési
támogatásban részesített
támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)

2013

69

0

2014

60

0

2015

67

0

2016

70

0

2017

31

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Egyre több az olyan család akiknek tagjai – megelőzve lakóingatlanuk elárverezését –
külföldön kénytelen munkát vállalni, hogy a teljes eladósodást elkerüljék. Az önkormányzat
a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatáson kívül egyéb támogatást e
családok részére nem tud biztosítani.

3.5. Telepek, szegregátumok helyzete
A település területén telep, szegregátum nincs. A településen a gázvezeték, vízvezeték be van
vezetve, csatornahálózat nincs. Külterületen nincs lakás.

3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló 1997. évi XLIV. Törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- a fogorvosi alapellátásról,
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- a védőnői ellátásról,
- az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében
gondoskodik
- a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
- biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
- 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 intézkedését
meghozatalát,
- együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak az Szt.-ban foglalt szociális ellátásokra és szolgáltatásokra
jogosultak. Ezek alapszolgáltatások és szakosított ellátások.
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Szociális alapszolgáltatás: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, utcai és szociális munka, nappali ellátás.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény.
a) Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A településen állandó jelleggel háziorvos, fogorvos, védőnő működik. Ők ellátják a környező
települések betegeit, gyermekeit. A háziorvos ellátja az újpetrei iskolába járó gyermekek
iskola-egészségügyi feladatait is.
Az Szt. természetbeni ellátásként biztosítja a rászorulók részére a közgyógyellátási igazolvány
kiállítását. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás. A közgyógyellátás a szociális biztonság védelmének, illetve megőrzésének
célját szolgálja azzal, hogy a szociálisan rászorultak részére az egészség megőrzésével és a
betegséggel összefüggő kiadásokat kompenzálják.
Újpetre település a Siklósi szakrendelésekhez tartozik területileg, de a Pécsett lévő
szakrendeléseket is igénybe veheti a lakosság, csak a megyeszékhelyre a beutazás nehezebb.
Siklóson az alábbi szakrendelések működnek: nőgyógyászat, belgyógyászat, onkológia,
urológia, bőrgyógyászat, ideggyógyászat, gyermekgyógyászat, ortophaedia, reumatológia,
fül-orr –gégészet, fizioterápia. A háziorvosi ügyelet Siklóson működik társulásos formában.
Újpetre Község Önkormányzata a TOP-4.1.1-15-BA1-2006-00003 pályázatával egészségügyi
központot hoz létre, melynek átadási határideje 2018. október 31. A központban helyet kap a
háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat. Az épület biztosítja a helyet az iskolaiegészségügyi
feladatok ellátásának, a védőnő méhnyakszűrű tevékenységének.
Ez az épület rendelkezik egy pince résszel is, mely lehetővé tenné sószoba kialakítását. A
különböző légúti megbetegedésekben szenvedő személyek tapasztalhatják leginkább a
sószoba pozitív hatásait. Egyéb megbetegedések, pl. arcüreggyulladás, köhögés tünetei is
enyhíthetők a sóterápiával. A sószobában alkalmazott terápiás megoldások nemcsak a
kialakult betegségek kezelését, hanem azok megelőzését is szolgálják. Az eljárás hozzájárul
az egészséges életvitelhez, erősíti az immunrendszert, segíti a tüdő tisztulását, fokozza
teherbíróképességet és elősegíti a jó közérzet fenntartását. A sószobában lehetőség van a
gyermekek speciális igényeinek a kielégítésére is, sóhomokozóban, játék közben
gyógyulhatnak.
b) Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A település lakossága a szűrések legtöbb fajtáihoz Siklóson is hozzájuthat, ezek a
nőgyógyászati és onkológiai szűrések, mint a tüdőszűrés, mammográfia. A védőnő beadta
jelentkezését a nők méhnyakrák szűrű képzésére, ezzel helyben elérhető lenne ez a
szolgáltatás.
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c) Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs szolgáltatások – fizioterapia, mozgásszervi terápiák – Siklóson és
Harkányi Gyógyfürdő Kórházban igénybe vehetők.
d) Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az általános iskolások és óvodások közétkeztetését a vállalkozó szerződéssel oldja meg az
önkormányzat. E szerződésben a vállalkozó kötelezettséget vállalt arra, hogy az ételek az
életkornak megfelelők és tartalmazzák a 67/2007.(VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes
rendelet mellékletében szabályozott, az adott korcsoportra vonatkozó energia- és
tápanyagszükségletet. Az ételek nyersanyag összetételénél különös figyelemmel kell lenni a
gyermekek fejlődésére, az egészséges táplálkozást biztosító tápanyagok felhasználására. A
felnőtt étkezésnél, ha az étkeztetésben részesített személy egészségi állapota indokolja, a
háziorvos javaslatára az étkeztetés keretén belül az igénybevevő részére a konyháról diétás
étkeztetést biztosítunk.
e) Sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen működik az Újpetrei Sportegyesület, ahol szervezett formában focizhatnak a
gyerekek. A sportegyesület edzője a szervezett formán kívül rendszeresen foglalkozik azon
gyerekekkel, akik nem kívánnak egyesületi tagok lenni, de szeretnek sportolni.
Napjaink egyre fenyegetőbb problémái, mint a túlsúly, a magas vérnyomás, az emelkedő
koleszterinszint részben összefügg a mozgáshiánnyal, de az irodában, iskolában eltöltött
fárasztó nap után a szellemi felfrissülésre is jótékony hatással van a mozgás. Ezt a célt
szolgálhatná az új egészségügyi központ udvarán elhelyezésre kerülő kültéri sporteszközök,
mellyel alternatív és ingyenes sportolási lehetőség lenne biztosítva a lakosság részére,
melynek keretében bárki tehet az egészsége megőrzéséért, illetve kedve szerint sportolhat.
f) Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az lakosság a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz a Beremendi Szociális és
Gyermekjóléti Társulásnak keresztül jut el. A központ ellátja a házi segítségnyújtást, a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot. A központ keretein belül működik a idősek
bentlakásos otthona. A szociális étkeztetést az önkormányzat saját maga látja el.
g) Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő bánásmód
követelményének megsértéséről nincs tudomásunk.
h) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és
egészségügyi ellátás keretein belül
Pozitív diszkrimináció a szociális és egészségügyi ellátás keretein belül nem volt.
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3.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Újpetrén több civil szervezet működik, és két nemzetiségi önkormányzat. Az Újpetrei Ifjúsági
Egyesület felkarolja a fiatalokat, rendezvényeket tart részükre, tagjai rendszeren látogatják az
idős lakosságot. Az Újpetrei Sportegyesület keretén belül a fiatalok kiélhetek football
szenvedélyüket, az Újpetrei Polgárőr Egyesület pedig a település közbiztonságának
megteremtése céljából jött létre, de az utóbbi időben egyre kevesebb az aktív tag. A Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tevékenységével hatékonyan vesz részt a település
kulturális életében. A német és a cigány nemzetiségi önkormányzat minden évben segíti a
rászoruló és hátrányos helyzetű családokat, programokat szervez a település minden
rétegének.
A Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszer
Újpetrei Szolgáltatóhelye a lakosság esélyegyenlőségének fenntartásához, megteremtéséhez
az alábbiakkal járul hozzá:
- biztosítja a nyitvatartási rend szerinti állandó hozzáférést a könyv, újság, hang, film és
egyéb digitális anyaghoz,
- internet hozzáférést biztosít,
- kulturális eseményeket szervez helyben, ill. színház és egyéb művészeti, ünnepi
eseményekre való eljutást is szervez,
- lehetőség szerint részt vesz a munkanélküliek alkalmazásában, adminisztrációs, segítő
tevékenységre,
- közösségi teret biztosít a lakosság bármely rétegének,
- egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztést szervez.

3.8. Következtetések:
meghatározása

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Tartós munkanélküliség
Közfoglalkoztatási programok hosszú távú
fenntartása
Egészségügyi problémák
Egészségügyi szűrések népszerűsítése,
egészségügyi fejlesztések

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A településen a 0-17 korú gyermekek száma 184 fő, ez összlakosság 17,5 %-át teszi ki. Ezen
belül a 0-14 éves gyermekek száma 159 fő, a 0-17 korcsoport 86 %-a, az összlakosság 15 %a.
A gyermekek helyzetének vizsgálatánál elsőként néhány fogalmat és szabályozást kell
áttekintenünk.
A Gyvt.5.§.n) pontja értelmében a veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy
által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot,
amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
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A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vételének
kezdeményezése a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes
képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket
védelembe veszi. (Gyvt.68.§ (1) bek.).
A gyermekek védelme a gyermekek családban történő nevelkedésére, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból
kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek
védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott
hatósági intézkedések biztosítják.
Ezek az alábbiak:
• Pénzbeli és természetbeni ellátások
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
o gyermekétkeztetés
o intézményi gyermekétkeztetés
o ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
o szünidei gyermekétkeztetés
o gyermektartásdíj megelőlegezése
o otthonteremtési támogatás
•

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
o a gyermekjóléti szolgáltatás
o a gyermekek napközbeni ellátása
o a gyermekek átmeneti gondozása
o Biztos Kezdet Gyerekház

•

Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
o utógondozói ellátás
o otthont nyújtó ellátás
o nevelőszülők
o gyerekotthon
o területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

•

A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések:
o a védelembe vétel
o hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
o megelőző pártfogolás elrendelése
o a családba fogadás
o az ideiglenes hatályú elhelyezés
o nevelésbe vétel
o a nevelési felügyelet elrendelése
o az utógondozás elrendelése
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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 családbafogadó 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 családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó 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.
Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az hátrányos helyzet 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
A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma évről-évre nőtt, a védelembe vett gyermekek
száma 2016. évben nagyon magas. Veszélyeztettség oka a család megélhetési problémái.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

2013
2014

2
2

2
2
32

2015
0
2016
8
2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

6
6
13

b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma évek óta nő,
köztük tartósan beteg, fogyatékos gyermekek száma csökken.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2013

69

2014

60

2015

67

2016

70

2017

76

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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c) Gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az önkormányzatnak a szociális igazgatásról és ellátásról valamint a gyermekvédelmi helyi
szabályairól szóló rendeletében nincs olyan ellátás szabályozva, amely a gyermek jogán helyi
juttatásban részesítené a szülőt.
c) Kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A településen óvoda és iskola is működik. Az általános iskola 2013. január 1-től a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Siklósi Tankerülete fenntartásában van, az óvodát
az önkormányzatok társulása tartja fenn. Az óvodában a szülők nyilatkozata alapján a
gyermekek ingyen, és az iskolában a ingyen, illetve kedvezményesen étkezhetnek, ezen felül
az önkormányzat települési támogatásként meghatározott összegű támogatást nyújt a
gyermekek beiskolázásához illetve átvállalja a gyermekek tankönyveinek árát. 2014-20152016 évben nyári szünidei gyermekétkeztetést biztosított az önkormányzat, 2017-2018.
években az költségvetési törvény keretösszeget biztosít az önkormányzatoknak a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésére. A két év
tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon sok rászoruló szülő nem igényli ezt az ingyenes
lehetőséget.
e) Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen minden gyermek magyar állampolgársággal rendelkezik.

4.2. Szegregált,
esélyegyenlősége

telepszerű

lakókörnyezetben

élő

gyermekek

helyzete,

Visszautalva a 3.5 pontban leírtakra, a településen szegregált lakókörnyezet, telep nincs.
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4.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű,
fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

valamint

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. Ennek a
feladatának az önkormányzat több önkormányzattal közösen, illetve társulások útján tesz
eleget.
a) Védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy
védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
A településen 1 fő védőnő van, aki ellátja Újpetre, Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser település
gyermekeit. A védőnőhöz 4 település tartozik, a 0-3 év közötti gyermekek száma a négy
településen 5 éves adatokat figyelembe véve csökkenő tendenciát mutat, az utolsó évi adat 30
fő.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1

10
10
12
17
19

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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b) Gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A településen egy háziorvos működik, aki ellátja a gyermekorvosi teendőket is. Ő látja el
Újpetre gyermekein kívül Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser községek gyermekkorú lakosságát
is.
A háziorvos által ellátott gyermek ellátási esetek aránya több évet figyelembe véve 2,1 -2,5 %
közöttire tehető. A háziorvos látja el az iskola egészségügyi feladatokat is az Újpetrére járó
általános iskolások vonatkozásában.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2013

0

1351

0

211

0

2014

0

1351

0

138

0

2015

0

1366

0

180

0

2016
0
1366
2017
0
1369
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

0
0

167
156

0
0

c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl.
korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A településen 0-7 éves korú speciális ellátást igénylő gyermek nincs.
d) Gyermekjóléti alapellátás
A településen nincs bölcsőde, és családi napközi. A gyermeklétszám nem indokolja ezen
ellátások bevezetését és fenntartását.

Év

2013
2014
2015
2016
2017

4.3.3. számú táblázat - bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
Önkormányzati
Bölcsődébe beírt
Működő összes
(munkanélküli szülő,
bölcsődék száma
gyermekek száma
bölcsődei
veszélyeztetett gyermek,
(TS 4801)
(TS 4701)
férőhelyek száma
nappali tagozaton tanuló
szülő)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek száma
Év

Családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma (december 31-én)
(TS 4901)

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

e) Gyermekvédelem
A védelembe vett gyermekek száma csökkent, kivéve 2016. évet, amikor kimagasló. A
veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma nőtt. . Veszélyeztettség oka a család megélhetési
problémái.

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

2013

2

2

2014

2

2

2015

0

6

2016

8

6

2017

1

13

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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f) Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A településen krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások nincsenek, az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatják, hogy erre nincs is igény.
g) Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A település gyermekeinek egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős tevékenységhez
a gyermekek az óvodában, iskolában és a civil szervezetek által szervezett programok
keretében belül jutnak hozzá. A településen az alábbi civil szervezetek, egyházak, nemzetiségi
önkormányzatok működnek:
- Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület
- Ifjúsági Egyesület
- Újpetrei Sportegyesület
- Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány
- Faluvédő Újpetrei Polgárőr Egyesület
- Római Katolikus Egyház
- Református Egyház
- Német Önkormányzat Újpetre
- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Újpetre
A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület több generációs felölelő tagságának aktív
részre a felnőtt tánccsoportban tevékenykedik főleg, 22 fővel. A tavalyi évben 25 fellépésük
volt főleg Baranya Megyében, de az ország más részében is. A tagság főleg újpetrei lakos.
Tagjaik között tudhatnak egy olyan SNI-s már felnőttet, akit felkarolva a kezdeti
mozgáskoordinációs és szociálisan elhagyatott állapotához képest ma már fellépésekre járhat
velük, rendszeresen jár próbákra. Az egyesület idei évben rendezte meg a 10. nyári napközis
táborát. A táborban részvevők főleg helyi gyermekekből állnak, de ifisek is szívesen jönnek
ebbe a táborba. A résztvevő korosztály 6-18 éves korosztályig szóródott. A tábor költségeit az
önkormányzatok, pályázat és a szülők által történő csekély anyagi támogatás fedezi.
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Az Ifjúsági Egyesület 2003. évben alakult 30 fővel. Az akkori ifik mára már felnőtt, családos
emberek. 9 éve kerül megrendezésre az Adventi Kavalkád elnevezésű, négy héten át tartó
rendezvényük. Advent első vasárnapján kézműves programmal várják a látogatókat.
December 6-án Mikulás ünnepséget tartanak a helyi gyerekeknek. Az egyesület az
önkormányzat által megszervezett karácsonyi program műsorideje alatt Adventi vásárt tart,
meleg teával, forralt borral és különböző házi süteményekkel várják az érdeklődőket.
December 24-én délelőtt az egyedülálló időseket látogatják meg, apró kézzel készített
ajándékot és szaloncukrot visznek nekik. Az idei évben megrendezték az első amatőr
Lábtengó bajnokságukat, meglepően nagy sikert aratott. Több éven keresztül rendezték az
Ifjúságiak Amatőr Grundfocit, a vendégeik javarészt helyiek voltak, de az évek során sok
vidéki emberhez is eljutott. Az egyesület fő célja összetartani a helyi fiatalokat, mindenféle
hovatartozástól függetlenül, sok esetben a környékbeli települések fiataljai is csatlakoznak
pártoló tagként.
Az Újpetrei Sportegyesület Újpetre és a környező települések fiataljait tömöríti az egészséges
sportra nevelés céljából. A főleg labdarúgással foglalkozó egyesület edzője szabadidejében a
nem egyesületi szinten sportoló gyermekeket neveli a sport szeretetére.
Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány alapításától, 1996. óta célját teljesítve
dolgozik. A tárgyi, szellemi eszközök, termékek, értékek képviselete a hátránycsökkentő
szerepe mellett a vidékről érkezők segítése, támogatása, szociális életminőség pozitív
irányultságának erősítése, szolgáltatások biztosítása a feladata. Az alapítvány kulturális
rendezvényeket szervez és támogat, az egészség, kultúraátadás, tudatos környezeti nevelés
szellemében.
A Református Egyház az idei évben immár harmadik alkalommal rendezte meg Hittan táborát
Az első 2015-ben Kistótfaluban volt, idén pedig már második éve Újpetrén. Az első évben a
jelentkezők gyermekek száma 27 fő volt, az idei évben pedig ez a létszám pedig 62 fő. A
tábor 5 napos, napközis jelleggel működött. A program szerteágazó: délelőtt közös áhitat,
éneklés és hittanos foglalkozások voltak, három korcsoportban, az életkori sajátosságaiknak
megfelelő feladatokkal. A délutánok kötetlenebb szervezett programokat tartalmaztak. Pl.
ijászkodás, kézműves foglalkozások, számháború, sport tevékenységek, kirándulások.
A sport- és szabadidős tevékenységek biztosítása terén nagy segítség a Faluvédő Újpetrei
Polgárőr Egyesület, akik közösségi, családi, önkormányzati rendezvények esetén biztosítják a
helyszínt.
A hátrányos helyzetű gyermekek az iskolai oktatás keretében belül vehetik csak igénybe az
internet szolgáltatást, ezért cél a nyilvános internet hozzáférés kiépítése a településen.
h) Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Ingyenes gyermekétkeztetésben az összes óvodás gyermek részesül. Az általános iskolai
tanulók ingyen kapják a tankönyveket. Az önkormányzat 3 éve részt vesz a szünidei
gyermekétkeztetésben. 2016. évben 26 gyermek, 2017-ben 27 gyermek, majd 2018. évben 12
gyermek ingyenes étkeztetését biztosította a szünidőben. Az idei évre drasztikus csökkenés
mutatkozik, ami a szülők elmondása szerint az étel minőségének, mennyiségének tudható be.
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i) Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adta, civil érdekképviselők
észrevétele
Hátrányos megkülönböztetésről nincs adat.
j) Pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül
Pozitív diszkriminációról nincs tudomásunk.

4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal
élő gyermekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben definícióját lásd a 4.pontban.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
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,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
A 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 korlátozására, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése,
fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben
meghatározottakat.
Újpetrén óvoda és általános iskola működik. Az óvodát az Újpetre Község Önkormányzata,
Kiskassa Község Önkormányzata, Peterd Község Önkormányzata és Pécsdevecser Község
Önkormányzata által alakított Újpetrei Óvodai Intézményi Társulás tartja fenn 2013. július 1től. A társuláshoz csatlakozott 2015. szeptember 1. napjával Palkonya Község
Önkormányzata. Az óvoda két csoportjában 52-60 gyermek van, fenntartó engedéllyel az
óvoda eltért a felvehető gyermekek létszámától. Az óvoda az utóbbi években elnyerte a Zöld
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Óvoda, Boldog Óvoda, Biztonságos Óvoda és Kincses Kultúr Ovóda címeket, melyekkel
nemcsak erkölcsi elismerés, de tárgyi és egyéb támogatás is jár. Az óvoda alapító okirata
tartalmazza a német nemzetiségi, enyhe értelmi, szellemi fogyatékkal élő gyermekek integrált
nevelésének biztosítását, igy ezekre nagy hangsúlyt fektetnek. Programjaik tükrözik is ezekre
való odafigyelést:
- német nemzetiségi tehetséggondozó tánc, hagyományok, szokások
- lovaglás,
- bábelőadások
- logopédiai és fejlesztő foglalkozások, egyénre szabott felmérések, fejlesztők,
- TSMT, mozgáskotta
- óvoda-iskola átmenetet segítő pogramok
- közös értékek és szabályrendszer.
Az óvoda 2 csoporttal működik, magas létszámmal. Az köznevelési törvény lehetővé teszi
indokolt esetben a csoportban lévő gyermekek számának növelését. Helyhiány miatt egy
gyermeket sem kellett elutasítani. Az egyik csoport német nemzetiségi. Az óvoda Újpetre,
Kiskassa, Peterd és Pécsdevecser település óvodáskorú gyermekeit hivatott ellátni, de
körzeten kívül, Vokányból és Palkonyából is járnak gyermekek az óvodába. Az óvoda
épületét a fenntartó folyamatosan karban tartja, felújítja, az idei évben klíma berendezés
került telepítésre.
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
férőhelyek
Óvodai
feladatellátási
gyermekek
gyermekcso3-6 éves
száma
gyermekhelyek száma
száma
portok száma
korú
(gyógypedaÉv
csoportok
(gyógypedagó- (gyógypedagó- gyógypedagyermekek
gógiai
száma (TS
giai neveléssel giai neveléssel
gógiai
száma
neveléssel
2401)
együtt)
együtt)
nevelésben
együtt)
(TS 2701)
(TS 2601)
(TS 2501)
(TS 2801)
2013
42
2
60
1
60
0
2014
42
2
60
1
56
0
2015
43
2
60
1
56
0
2016
34
2
60
1
58
0
2017
n.a.
2
60
1
56
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

Az általános iskola szintén Újpetre, Kiskassa, Peterd, Palkonya és Pécsdevecser települések
gyermekeit fogadja, de járnak gyermekek Vokányból is . Az iskola 8 osztállyal működik, a
személyi feltételek megfelelnek a törvényi előírásoknak. Az iskolát az állam tartja fenn és a
működteti is. Az általános iskola német nemzetiségi feladatokat lát el.Újpetrén kívül
általános iskolába Siklósra és Pécsre járnak gyermekek.
Az iskolában az évismétlők száma elenyésző, nagyon sok tanuló tanul tovább érettségeit adó
intézményben. Az intézmény hátránykompenzáló programként biztosítja az alapfokú
művészetoktatást helyben, a siklósi Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola szervezésében.
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a) A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű
és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai,
iskolai ellátása
Az óvodában 4 fő halmozottan hátrányos gyermek száma, hátrányos helyzetű gyermek száma
8 fő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma 33 fő.
Logopédiára rendszeresen 15 gyermek jár, mely ellátást helyben biztosítják. 2018. évben SNIs gyermekük nem volt.
A településen 76 fő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermek, ebből
7 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 23 fő hátrányos helyzetű gyermek. Probléma, hogy a
szülők nem figyelik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság végének
időpontját, ezért több esetben is előfordult, hogy az évente két alkalommal biztosított Erzsébet
utalványban nem részesültek, mivel augusztus 1. napján és november 1. napján nem állt fenn
a jogosultság. Ez probléma a szülők jobb tájékoztatásával orvosolható.
b) A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb)
Az Újpetrén lévő óvodában és iskolában a vezetők és foglalkoztatottak létszámát a Nkntv. 2.
számú melléklete tartalmazza, és e szerint az óvoda és iskola létszámadatai alapján
gyógypedagógus és iskolapszichológus alkalmazása nem kötelező, az ellátotti létszám pedig
az alkalmazásukat nem teszi indokolttá.
c) Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
Az Újpetrén lévő oktatási és nevelési intézményekben integrált nevelés, oktatás folyik. Az
intézményeken belül szegregáció nincs.
d)Az intézmények között a tanulók
hatékonyságában mutatkozó eltérések

iskolai

eredményességében,

az

oktatás

Az Újpetrei Általános Iskolában tanuló gyermekek létszáma alacsony. Az iskolában az elmúlt
években a gyermekek közel 100 %-a elvégezte az általános iskola 8 osztályát, a 2016/2017-es
tanévben a 8. osztályt elvégzett 7 főből 3 fő szakiskolában, 4 fő érettségit adó középfokú
intézményben tanult tovább.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola 14. évfolyamon
tanulók száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1801)

Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1901)

fő

fő

Napközis általános
iskolai tanulók száma a
Általános
nappali oktatásban
iskolások száma
(iskolaotthonos
tanulókkal együtt) (TS
1701)
fő

fő

%

42

2012/2013

41

50

91

14

15,4%

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

51
49
56
56

42
37
36
36

93
86
92
92

27
31
39
39

29,0%
36,0%
42,4%
42,4%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek
Az általános
Az általános
iskolai osztályok
iskolai osztályok Általános iskolai feladatszáma a
száma (a
ellátási helyek száma
gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
oktatásban (a
oktatással
oktatással együtt)
Tanév
nappali
együtt)
(TS 2001)
oktatásban)
(TS 2201)
(TS 2101)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2012/2013

0

8

1

2013/2014

0

8

1

2014/2015

0

8

1

2015/2016
2016/2017

0
0

8
8

1
1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali
oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali
oktatásban (TS 2301)

Fő
2012/2013
13
2013/2014
8
2014/2015
15
2015/2016
9
2016/2017
7
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi
adatok

44

e) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A településen az alapfokú művészetoktatáson
hátránykompenzáló program nincs.

kívül

más

tehetséggondozó,

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Kevés gyermek veszi igénybe a szünidei
gyermekétkeztetést
Hátrányos helyzetű gyermekek családjában nincs
internet hozzáférés

fejlesztési lehetőségek
Szülők tájékoztatása, étel minőségének javítása
Nyilvános internet hozzáférés kialakítása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
E témakör elemzését megelőzően néhány fontos jogszabály, amely a nők esélyegyenlőségét
szabályozza:
•

•

•
•

az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, vagyis mind a
nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai,
gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében.
a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód
elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a
munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének
a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód
elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12.§-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaci viszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és 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 a terhességet is.
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A foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci ellátásokban, szolgáltatásokban a nők ugyanúgy
részesülhetnek mint a férfiak. Ezekről az ellátásokról a 3.3 pontban részletesen írtunk.
a) Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma
Év
2013
2014
2015
2016
2017

Férfiak
(TS 0804)
401
390
386
389
n.a.

Nők
(TS 0804)
348
350
350
339
n.a.

Foglalkoztatottak
Férfiak

Nők

356
348
351
355
n.a.

343
307
314
307
n.a.

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
45
42
35
34
30

Nők
(TS 0802)
43
43
36
32
23

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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A település lakosságának fele nő. A munkavállalási korú nők aránya alacsonyabb a férfiak
arányánál. A foglalkoztatottakat vizsgálva megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők
közül az utóbbi években csökkent a nők aránya.
b) Nők részvétele a foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A településen foglalkoztatást segítő és képzési program nincs.
c) Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A munkanélküli nők többsége az általános iskolát elvégezte. 2001. évi népszámlálási
adatokhoz képest csökkent az iskolai végzettséggel nem rendelkező nők aránya, de a ez az
arány még mindig magas.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Nő (TS 1602)

Férfi (TS 1601)

%
%
82,2%
90,0%
2001
2011
90,2%
97,2%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában
Nő

Férfi

%
17,8%
9,8%

%
10,0%
2,8%
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d) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség,
megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltéséhez mindként nem
képviselője alkalmas, azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nők
alkalmazni, hisz az elmegy szülni, vagy a gyerekével táppénzre), az azonos munkáért járó
eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében. A településen hátrányos
megkülönböztetés miatt bejelentést nem tettek.

5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
(pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhely hiány;
közintézményben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
E pontra vonatkozó jogszabályi környezetet és rendelkezéseket az Szt. valamint a Gyvt. adja.
Az Szt. 25.§-a és a 47.§- alapján valamint ennek helyi szabályozására kiadott helyi
önkormányzati rendelet alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:
- pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély,
- egyéb szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így a lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély, temetési segély,
- természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.
A szociálisan rászorultak az Szt.-ban foglalt szociális ellátásokra és szolgáltatásokra
jogosultak. Ezek alapszolgáltatások és szakosított ellátások.
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Szociális alapszolgáltatás: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, utcai és szociális munka, nappali ellátás.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, támogatott lakhatás, lakóotthon, az átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmény.
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából fontos vizsgálni a gyermekek számára
nyújtott napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférést.
A gyermekek napközbeni ellátási megszervezhető- a gyermek életkorának megfelelően
- bölcsődében,
- munkahelyi bölcsődében,
- mini bölcsődében,
- családi bölcsődében,
- napközbeni gyermekfelügyelet biztosításával,
- óvodában
- iskolában
Bölcsőde
A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint,
jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több
csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést.
Munkahelyi bölcsőde
A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató,
vagy a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján az Gyvt. 5. § s) pontja szerinti fenntartó
tart fenn, elsősorban a foglalkoztatónál keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei
bölcsődei ellátásának biztosítására.
Mini bölcsőde
A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint,
jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a
43. § szerinti bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint
egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és
nevelést.
Családi bölcsőde
A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója
a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít.
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Napközbeni gyermekfelügyelet
A napközbeni gyermekfelügyelet keretében - nem nevelési-oktatási céllal - a szolgáltatás
nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára,
b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára,
c) az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való
részvételének idején kívül,
d) a magántanuló számára,
e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb
foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és
f) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett
egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára.
Óvoda
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi
körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető. (Nkntv. 8. §)
Általános iskola
Az Nkntv. értelmében az általános iskolában 16.00 óráig kell megszervezni a tanórai és
tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész
napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más
foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.
A településen a 3 év alatti gyermek száma elenyésző, ezért, mint már korábban kifejtettük
bölcsőde nem működik a településen. Az Újpetrén működő, területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező óvoda férőhelyeinek száma lehetővé teszi a gyermekek ellátását.

5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Újpetre településen működik védőnő hálózat. Az 1 fő védőnő ellátja Kiskassa, Peterd és
Pécsdevecser és Újpetre település védőnői feladatait is, ezen felül ellátja a család- és
nővédelmi gondozást is.
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2013

1

38

38

2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

38
41
42
n.a.

38
41
42

Hazánkban a méhnyakrák miatti halálozás magas, az európai uniós országok átlagának
mintegy háromszorosa. A méhnyakrák miatt bekövetkezett halálozások száma évek óta nem
csökken. Pedig a betegség kialakulása szűrővizsgálattal megelőzhető, illetve az időben
felismert elváltozás megfelelő hatékonysággal kezelhető. A hátrányos helyzetű nők közül
egyre kevesebb jut el a méhnyakszűrésre, egyrészt a megfelelő közlekedési lehetőség,
másrészt pedig a tájékozatlanság miatt. A védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztésének
komoly szerepe van abban, hogy a lakossághoz közelebb kerüljön a szolgáltatás, a védőnő
munkája során kialakított személyes bizalmi viszony eredményeként olyan nőket is be tudjon
vonni a szűrésbe, akik korábban nem éltek ezzel a lehetőséggel. Mindezzel hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy a jövőben jelentősen csökkenjen a méhnyakrákos megbetegedések és halálozások
száma.

5.4. Nőket érő erőszak, családon belül erőszak
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb intézkedéseket a hozzátartozók
közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény és a Büntető
törvénykönyv tartalmazza.
A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak ismert eseteinek száma alulmarad a tényleges
számtól, hisz a nők nagy része megfélemlítés miatt nem tesz feljelentést, vagy ha igen azt a
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későbbiek folyamán visszavonja.
feljelentés a rendőrséghez.

A településen családon belüli erőszakról nem érkezett

5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok
átmeneti otthona)
Krízishelyzetben lévő nőről nincs tudomásunk. A település vonzáskörzetében nincs
anyaotthon, sem önkormányzati sem alapítványi, egyházi fenntartásban. A legközelebbi
anyaotthon a megyeszékhelyen, Pécsett található.

5.6 Nők szerepe a helyi közéletben
A férfiak és a nők azonos jogai érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. a nők
részvételére a helyi közéletben, politikában ezért van szükség.
Újpetre község
Önkormányzata Képviselő-testületének 1 tagja nő. Az elmúlt választási ciklusban a nők
részvételének aránya magasabb volt.

5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és
felszámolásukra irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nincsenek, ezért
felszámolásukra sem irányult kezdeményezés.

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

fejlesztési lehetőségek

A hátrányos helyzetű nők körében kevesen veszik
igénybe a nők méhnyakrákszűrését

Védőnői szolgálaton keresztül méhnyakrák szűrű
program bevezetése

6. Idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1. Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
A település lakói közül 161 fő 65 év feletti, ez az összlakosság 15 %-át teszi ki. A 65 év
felettiekből 105 fő nő, 56 férfi. A település öregedési indexe átlagosnak mondható, azaz az
utóbbi években , a 65 év felettiek száma közel ugyanannyi mint a 0-14 éves korosztályé. A
utóbbi években egyre több gyermek születik a településen, az élve születések száma
meghaladja a halálozások számát.
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény az alábbi nyugellátásokat biztosítja:
- saját jogú- és
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-

hozzátartozói nyugellátás.

A saját jogú nyugellátás körébe tartozik:
- az öregségi nyugdíj,
A hozzátartozói nyugellátás körébe tartozik:
- az özvegyi nyugdíj,
- az árvaellátás,
- a szülő nyugdíj,
- a baleseti hozzátartozói nyugellátások, valamint
- özvegyi járadék.
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak
járadékában részesíti azt
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó
házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át,
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb
személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100%-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.
A településen a nyugdíjban, nyugellátásban részesülők 60 %-a nő. Időskorúak járadékában az
elmúlt években egy fő részesült.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2013
2014

110
110

163
155

273
265

2015

106

162

268

2016

110

165

275

2017

n.a.

n.a

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek
száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő
85

Fő
7

%
8%

Fő
33

Fő
6

%
18%

85
71

10
12

12%
17%

33
42

8
14

24%
33%

66

8

12%

38

8

21%

53

8

15%

51

n.a.

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)
(TS 5701)

2013
2014

0
0

2015
2016

1
1

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az Flt. 30 §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti
álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.
Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési
segély) kell megállapítani, ha
a) rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és
b) a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban
részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási
időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami
foglalkoztatási szerv - kereső tevékenység miatt - megszüntette és az álláskereső álláskeresési
járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot,
c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott
megszüntetését követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott
életkort, és
d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és
átmeneti bányászjáradékban nem részesül.
Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező
legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani.
Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű
személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.
a) Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A településen az 59 év feletti korosztályban lévő munkanélküliek száma 2-4 fő. A településen
nyugdíjasokat foglalkoztató munkahely nincs.
b) Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat
támogató egyéb programok a településen
A település közintézményeiben (óvoda, iskola, önkormányzat hivatala) nincs lehetőség a
nyugdíjasok foglalkoztatására.
c) Hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén
A közfoglalkoztatás során hátrányos megkülönböztetésben nem részesül az idős
munkavállaló.
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek
száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő
85

Fő
7

%
8%

Fő
33

Fő

%
0%

85

10

12%

33

0%

71

12

17%

42

0%

66
53

8
8

12%
15%

38
51

0%
0%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állami és a települési önkormányzat
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségügyi állapotukból, mentális állapotukból
vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk,
valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapellátás keretében nem lehet
gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és a helyzetüknek megfelelő szakosított ellátásban
kell részesíteni.
Szociális alapszolgáltatás: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, utcai és szociális munka, nappali ellátás.
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Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény.
a) Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A településen az alábbi szociális alapellátásokhoz juthatnak hozzá az idősek:
- házi segítségnyújtás, igénybevevők száma 20 fő, ebből 15 fő segítést és gondozást, 4 fő
segítést, 1 fő pedig gondozás vesz igénybe.
- szociális étkeztetés, igénybe vevők száma 53 fő 2017. évben.
Újpetrén a 64 évnél idősebb lakosság az össznépesség több mint 15 %-a. A településen
nappali ellátást biztosító intézmény nincs.

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Év

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)

2013

Fő
152

Fő
0

%
0%

2014
2015

152
158

0
0

0%
0%

2016

161

0

0%

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2017
Forrás: TeIR, KSH
Tstar

Az önkormányzat hivatalán keresztül rendszeresen tájékoztatja a településen lakó idős
embereket az igénybe vehető szociális ellátásokról, szolgáltatásokról. A településen a
háziorvos naponta rendel. Az egészségügyi szakellátások viszont csak Siklóson illetve
Pécsett érhetőek el.
b) Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat minden évben megrendezi a nyugdíjas estet. A településen mozgókönyvtár
működik, az idősek aktív könyvtár látogatók, az ő korosztályukban 10 fő a rendszeres
látogató. A településen katolikus templom és református imaház van, az idősek hetente részt
vesznek a szentmiséken és a lelkigyakorlatokon.
A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület keretein belül működött a Kézműves Kör,
melynek tagsága főleg az idős korosztályból állt.
Sajnos az elmúlt időszakban
megfogyatkozott a létszámuk, már csak ritkán tartanak összejöveteleket.
A Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszer
Újpetrei Szolgáltatóhelye (könyvtár) az idős lakosság részére informatikai jártasságuk
elősegítésére igény szerint képzést, gyakorlati lehetőség biztosít. Igény szerint az idősek ún.
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beszélgetős délutánon vehetnek részt, heti két alkalommal pedig a művelődési házzal közösen
gyógytornát szerveznek a részükre. A település rendezvényein (falunap, német nemzetiségi
est, adventi rendezvény) szép számban vesznek részt az idősek.
A Német Önkormányzat Újpetre rendszeresen szervez az idősek részére kirándulásokat,
zarándokutakat, búcsújárásokat.
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

2013
2014

1
1

n.a.
100

0

1

0

1

2015

1

200

0

1

2016
2017

1
1

200
n.a.

0
0

1
1

Forrás: TEIR

c) Idősek informatika jártassága
Az idősek közül egyre többen ismerik a számítógépet, használni tudják, és az interneten is
elszörföznek . Az internetet használó idősek az unokáiktól szerezték a tudásukat. A könyvtár
kereteiben belül lehetőségük van az időseknek az internet tudásukat bővíteni.

6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Mint már több résznél kifejtettük az önkormányzat évente megemlékezik a nyugdíjasokról,
amikor műsoros estet rendez a számukra. Az önkormányzat minden éven megrendezi a
falunapját, ahol az idősek korosztály is részt vesz. Nyugdíjas klub, dalkör nincs a településen.
Az idősek klubja megszűnésével az idősek részére nincs állandó szervezett program.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
idősek nappali hasznos időeltöltésének hiánya

fejlesztési lehetőségek
Idősek nappali ellátásának, hasznos szabadidő
időtöltésének megszervezése nyugdíjas klub
(önszerveződés) keretében
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény (továbbiakban: Fot.) 4.§ a) pontja értelmében fogyatékos személy: az a személy, aki
tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális
károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és
egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi
részvételt korlátozza vagy gátolja.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint
fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy
érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott
személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.

7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos
problémái
A településen a megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásában 62-69 fő
részesül, többségük férfi. Nappali ellátás a településen nincs, ezért nem részesül a
megváltozott munkaképességű személyek közül senki nappali ellátásban.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak
(TS 6201)

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)

41
40
37
34

28
26
26
28

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A településen nappali ellátást biztosító intézmény nincs.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
személyek száma
(TS 5001)

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

a) Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A településen fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos, 3 fő pedig mentális
károsodással él. A mozgásszervi fogyatékosok idős, nyugdíjasok, az ő foglalkozatásukra
nincs szükség. Az értelmi fogyatékosok rokkantsági járadékban részesül, a járadék melletti
foglalkoztatására a településen nincs lehetőség.
b) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Mivel a fogyatékosok foglalkoztatására a településen nincs lehetőség, ezért ez a rész nem
értelmezhető.
c) Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A fogyatékosok csekély száma miatt önálló életvitelt támogató helyi intézmény, szolgáltatás,
közül csak a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtás és családsegítés a biztosított.
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7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek részére jogszabály szerint biztosított ellátási formák:
-

Fogyatékossági támogatás:
a súlyosan fogyatékos személy részére az
esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel 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: a rokkantsági járadékról szóló 83/1987.(XII.27.) MT rendelet
értelmében Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése
előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban,
baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában
nem részesül.

-

Közlekedési kedvezmény: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29. ) Korm. rendelet 6.§-a értelmében szerzési és
átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy
jogosult.

-

Fogyatékos személyek részére biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, ápolást,
gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs
intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon.

Az önkormányzat ezen ellátások közül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást
biztosítja. A fogyatékosok csekély száma nem indokolja más ellátás megszervezését.

7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetősége, akadálymentesítés
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és
biztonságos épített környezetre. Biztosítani kell számára az egyenlő esélyű hozzáférés
lehetőségét a közérdekű információkhoz, illetve azokhoz az információkhoz, amelyek az őt
megillető jogokkal illetve szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A fogyatékos személy részére
biztosítani kell a – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális
szükségleteit – a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A közlekedési
rendszereknek alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi igénybevételre. A
fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt megfelelő
támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az egészségügyi ellátás során
figyelemmel kell lenni a fogyatékosságból eredő szükségleteire. A fogyatékos személy joga,
hogy állapotának megfelelő és életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai
nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban vegyen részt. A fogyatékos személynek joga van
a személyes körülményeinek, fogyatékosságának megfelelő lakhatási forma
megválasztásához. Lehetővé kell tenni számára a művelődési, kulturális, sport- és más
közösségi célú létesítmények támogatását. A fogyatékos személynek joga van a
63

rehabilitációra. E jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Jogok
van ahhoz, hogy másokkal azonos alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a
helyi politikai életben és a közéletben.
a) Települési önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentessége
Az önkormányzat tulajdonában több középület van, amelyek egy része akadálymentes. Az
önkormányzati hivatali része rámpával ellátott, akadálymentes WC-vel rendelkezik, a
kultúrház és a könyvtár az udvar felől megközelíthetően akadálymentesen. Az óvoda és az
iskola részben akadálymentes. Az újonnan kialakított egészségügyi központban a teljes
akadálymentesítés megvalósul.
b) Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség,
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A közszolgáltatásokhoz és a kulturális programokhoz való hozzáférés részben biztosított, hisz
az épületek fizikai akadálymentesítése megtörtént.
c) Munkahelyek akadálymentesítettsége
A településen legnagyobb munkáltató az önkormányzat és az Újpetrei Gazdák Zrt. Ezeken az
akadálymentesítés részben megoldott.
d) Közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A települési önkormányzat nem tart fenn közösségi közlekedést. A közterületeken nincs
vakvezető sáv, tapintható információ, a buszváró nem akadálymentes. A településen élő
fogyatékkal élők száma nem indokolja egyéb fizikai akadálymentesítettség kiépítését.
e) Fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.)
A fogyatékkal élő száma nem indokolja speciális közlekedési megoldások kialakítását,
fogyatékos nappali intézményének fenntartását.
f) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgálatok)
A fogyatékos személyek vonatkozásában pozitív diszkrimináció nem volt a településen.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Akadálymentesítés hiánya

Teljes akadálymentesítés megoldása
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és forprofit 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 az önkéntesek száma, partnerségi
megállapodások száma stb.)
A településen több nemzetiségi önkormányzat és civil szervezet működik. Ezek az alábbiak:
Újpetrei Német Önkormányzat, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Újpetre, Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, Újpetrei Sportegyesület, Újpetrei Faluvédő Polgárőr
Egyesület, Újpetrei Ifjúsági Egyesület, Református Egyház, Újpetrei Római Katolikus
Egyházközség.
Az Újpetrei és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány 12 éve alakult a négy önkormányzat
alapításában, a 4 község óvodás gyermekeinek minél szélesebb ellátása érdekében,
szolgáltatások kibővítésével stabilizálni hivatott a gyermeklétszám megtartásában,
növelésében. Programjaik, támogatási körük: Márton napi felvonulás, Karácsonyi ünnepkör,
farsangi programok, projekthetek, húsvéti ünnepkör, anyák napja, ballagás, gyermeknap
támogatása, szervezés, lebonyolítás. A nevelési év folyamán és kívül az óvoda kérésére,
felhívására egyéb eszközfejlesztésben vesznek részt, mint pl: mese könyvek, fejlesztő
eszközök, használati eszközök beszerzése, vásárlása.
Az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület 1991-ben alakult, összefogva az
akkor aktív fiatalságot, érdeklődőt, közösségi szerepet vállalókat. Akkortájt egy Vokány
Újpetrét összefogó vegyes kórussal és egy ifjúsági tánccsoporttal indult az egyesület, mely
mára a sváb hagyományokat, motívumokat, szokásokat, népi dalokat, táncokat, zenét
összefogva, négy különálló csoporttal bővült, mint: ifjúsági fúvószenekar, "Szorgos Kezek"kézműves kör, és két utánpótló gyermektánccsoport. Időközben a kórus "nyugdíjba" vonult, a
felnőtt tánccsoport pedig több generációs csoporttá alakult, mely a sváb táncokat még
hitelesebbé, látványosabbá tette.
Az egyesület célja: a helyi és szomszédos falvak fiataljait, tenni vágyókat, összefogni,
rendezvényeket szervezni, a más kultúrát továbbadni, benne élni, amíg lehet és akiktől még
átvehetjük, megtanulhatjuk, ha a kisebbséghez is tartozunk vagy nem.
Programjaik: évente 15-20 fellépés, a falu, az egyesület jó hírének közreadása, falu és a
környék rendezvényein aktívan megjelenni, fellépni, a szervezésben segíteni,
klubfoglalkozások szervezése a kézműveskör tagjaival, gyermek napközis tábor szervezése,
tánctábor megszervezése, melyek mind mind a fejlődésünket, összetartozásunkat
eredményezik.
Támogatási körük: minden generáció, aki azonosulni tud, szeretne az egyesület munkájával,
ezen kívül esélyt teremteni minden gyermeknek a zene,-tánc,hagyományok megismerésére,
közösség nevelésre. Az egyesület biztosítja a tagok részére a népviseletet, hangszereket,
kézműves eszközöket.
b) Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti
partnerség bemutatása
A településen az önkormányzat eredményesen együttműködik az Újpetrei Német
Önkormányzattal, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Újpetre-vel, a Német
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Hagyományörző Egyesülettel,az Újpetrei Ifjúsági Egyesülettel, az Újpetrei Polgárőr
Egyesülettel, az Újpetrei Sportegyesülettel, az Újpetrei és Környéke Ovódásaiért
Közalapítvánnyal, valamint az Újpetrei Római Katolikus Egyházközséggel és a Református
Egyházzal. Az együttműködés tartalma az gyermekek, idősek részére közös szabadidős
programok, rendezvények szervezése, anyagi támogatásuk.
c) Önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Újpetre Község Önkormányzata közösen tartja fenn hivatalát Pécsdevecser Község
Önkormányzatával, Kiskassa Község Önkormányzatának, Peterd Község Önkormányzatával,
Vokány Község Önkormányzatával, Kistótfalu Község Önkormányzatával, Palkonya Község
Önkormányzatával valamint Ivánbattyán Község Önkormányzatával. Közösen tartja fenn
társulás keretén belül az Újpetrei Óvodát. A társulásnak tagja még Kiskassa Község
Önkormányzata, Peterd Község Önkormányzata, Pécsdevecser Község Önkormányzata és
Palkonya Község Önkormányzata.
Az önkormányzat tagja a Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulásnak, amelynek
keretein belül látja el a házi segítségnyújtást valamint a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatot. Tagja a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak, mely
kereteiben belül a hétvégi ügyeletet veszi igénybe.
d) A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
A településen német és cigány nemzetiségi önkormányzat működik. A német nemzetiségi
önkormányzat tevékenyen részt vesz a település életében rendezvényeivel mely a
célcsoportok mindegyikét felöleli. A cigány nemzetiségi önkormányzat is tart rendszeresen
rendezvényeket, és utóbbi évben a Lási Vorba Egyesülettel együtt felvállalja a cigány
munkanélküliek képzésének és munkához jutásának elősegítését.
e) Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen működő civil egyesületek közül az Újpetrei Ifjúsági Egyesület összefogja a
fiatalokat, gyermekeket, tevékenységével, programjaival az idős korosztályt is megcélozza. A
Német Hagyományőrző Egyesület valamint a Református Egyház inden évben tábort szervez
a gyermekek részére, tevékenységében és rendezvényeivel minden célcsoport
esélyegyenlőségi tevékenységében részt vesz. Az Újpetrei Sportegyesület a gyermekek
célcsoport részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. Az Újpetre Környéke Óvodásaiért
Közalapítvány pedig az óvódás korosztályt karolja fel tevékenységével.
f) For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában
For-profit szereplő nem vesz részt 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) bevonásának eszközei és eljárásai a
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
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A program készítése során a Német Önkormányzat Újpetre, a Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesület, Dr. Nagy és Társai Bt háziorvosi szolgálat, Pusztainé Andresz
Ildikó védőnő, az Újpetrei Óvoda, az Újpetrei Általános Iskola, Beremendi Alapszolgáltatási
Központ, Újpetrei Ifjúsági Egyesület, Újpetrei és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány,
Újpetrei Faluvédő Polgárőr Egyesület, Református Egyház szolgáltatott adatot és vállalta az
együttműködést a programban. Ez az együttműködés a kimutatott problémák megoldásában
való részvételt is jelenti.
b) Az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos
észrevételinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása
A település lakossága számára tájékoztató fórumok, valamint más típusú programok,
rendezvények szervezése, amelyek elmozdíthatják az esélyegyenlőségi program
célcsoportjainak társadalmi integrációját, valamint szemléletváltást eredményezhetnek a
lakosság legszélesebb körében.
A képviselő-testület támogatja továbbá a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire
vonatkozó mindennemű tájékoztatási lehetőséget és saját eszközeivel, (szórólap,
önkormányzati hirdetőtábla stb.) népszerűsíti azokat.

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

fejlesztési lehetőségek meghatározása

rövid megnevezéssel

rövid címmel

-

Tartós munkanélküliség

-

Egészségügyi problémák
megléte

-

Kevés gyermek veszi
igénybe a szünidei
gyermekétkeztetést

-

Közfoglalkoztatási programok
hosszú távú fenntartása

-

Egészségügyi szűrések
népszerűsítése, egészségügyi
fejlesztések

-

Szülők tájékoztatása, étel
minőségének javítása
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-

Hátrányos helyzetű
gyermekek családjában nincs
internet elérés

-

Nyilvános internet hozzáférés
kialakítása

Nők

A hátrányos helyzetű nők körében
kevesen veszik igénybe a nők
méhnyakrákszűrését

Védőnői szolgálaton keresztül
méhnyakrák szűrű program
bevezetése

Idősek

Idősek nappali ellátásának, hasznos
Idősek nappali hasznos időtöltésének szabadidő eltöltésének megszervezése
hiánya
nyugdíjas klub (önszerveződés)
keretében

Fogyatékkal
élők

Akadálymentesítés hiánya

Teljes akadálymentesítés megoldása

1.2 A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák és /vagy
mélyszegénységben
élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület mint, intézkedés
címe, megnevezése
- Közfoglalkoztatási programok
hosszútávú fenntartása

Az intézkedésbe bevont
aktorok, partnerek –
kiemelve a felelőst
- Önkormányzat, járási
hivatal foglalkoztatási főosztály
Felelős: polgármester
- Önkormányzat,
háziorvos, védőnő,
sportegyesület,
ifjúsági egyesület
Felelős: képviselőtestület, polgármester

-

Egészségmegőrző fejlesztések,
sószoba kialakítása, kültéri
sporteszközök telepítése

-

Szülők tájékoztatása a szünidei
gyermekétkeztetés
igénybevételére, étel
minőségének javítása

-

-

Nyilvános internet hozzáférés

-

Gyermekek

Önkormányzat,
óvodavezető,
általános iskola
igazgatója, védőnő,
gyermekjóléti
szolgálat, konyha
üzemeltetője
Felelős: polgármester
Önkormányzat
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kialakítása
Nők

-

Méhnyakrák szűrő program
bevezetése

-

Idősek

Fogyatékkal élők

1.3.

Idősek nappali ellátásának,
hasznos szabadidő eltöltésének
megszervezése nyugdíjas klub
(önszerveződés) keretében
Akadálymentesítés

-

Felelős: képviselőtestület
Önkormányzat,
védőnő, háziorvos
Felelős: védőnő
Önkormányzat,
német nemzetiségi
önkormányzat,
ifjúsági egyesület,
német
hagyományőrző
egyesület
Felelős: polgármester
Önkormányzat
Felelős: polgármester

Jövőképünk

Újpetre Község Önkormányzatának célja a településen élők jólétének biztosítása,
életminőségének folyamatos javítása. Olyan élhető környezet megteremtése, melyben
• a mélyszegénységben élők életkörülményeinek javítása,
• a gyermekek egészséges környezetben nevelése,
• nyugodt, békés időskor biztosítása,
• a nők önálló életirányítási feltételeinek megteremtése,
• a fogyatékosok számára a hátrányos megkülönböztetést okozó tényezők felszámolása
kiemelt feladatként fogalmazódik meg.

1.4.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

1.
Intézkedés címe:

Közfoglalkoztatási programok hosszútávú fenntartása

Feltárt probléma
Tartós munkanélküliség
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános
megfogalmazás és
Munkanélküliség csökkentése
rövid-, közép- és
Vonatkozó mutatók csökkenése:
hosszútávú
- negyedéves bontásban
időegységekre
- éves viszonylatban
bontásban
Tevékenységek
- Startmunka program szervezése
(a beavatkozás
- Helyi közfoglalkoztatási pályázat benyújtása
tartalma) pontokba
szedve
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Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

Felelős: polgármester
jegyző
igazgatási előadó

-

Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály

-

közfoglalkoztatásra irányuló pályázatnál a pályázati határidő
szerinti

-

KSH munkanélküliségre vonatkozó mutatóinak javulása
(negyedéves és éves mutatók vonatkozásában)
Folyamatos foglalkoztatottság a mélyszegénységgel sújtottak
körében

-

Nehéz „visszatalálás” a munka világába – Folyamatos ellenőrzések,
elbeszélgetés a munkavállalókkal
Pályázati erőforrások megléte

2.
Intézkedés címe:

Egészségügyi szűrések népszerűsítése, egészségügyi fejlesztések

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

Mélyszegénységben élők körében magas az egészségügyi problémákkal
küzdők aránya

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve

Az egészségügyi problémák kezelésével a lakosság életminőségének
javulása, ezáltal magasabb életkor elérése
A célcsoport egészségügyi mutatóinak javulása.
Vonatkozó mutatók csökkenése:
- negyedéves bontásban
- éves viszonylatban
-

Szűrőprogramok megszervezése
Sószoba kialakítása
Kültéri sporteszközök telepítése
Résztvevők: háziorvos
Felelős: képviselő-testület, polgármester

-

védőnő,
sportegyesület, ifjúsági egyesület
Sószoba kialakítása 2020. december 31.
Szűrővizsgálatok szervezése évente egy alkalommal, az első 2019.
évben
Kültéri sporteszközök beszerzése 2020. december 31.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
3.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

-

Egészségügyi mutatók javulása (negyedéves és éves mutatók
vonatkozásában)
Egészségi állapot megőrzése, javulása

-

Nem kívánják igénybe venni a vizsgálatokat – háziorvos felhívása a
szűrővizsgálatok fontosságára
- Pályázati forrás hiánya – önerős fejlesztés a sószoba és kültéri
sporteszközök vonatkozásában
Humán és pénzügyi forrás

Szülők tájékoztatása a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére,
étel minőségének javítása
Kevés gyermek veszi igénybe a szünidei gyermekétkeztetést
Szülők folyamatos tájékoztatása a szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételére
Vonatkozó mutatószámok növekedése:
- szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek számának
növekedése
-

Írásbeli és szóbeli tájékoztatás lebonyolítása
Konyha üzemeltetőjével egyeztetése az étel minőségének javítása
ügyében

-

Felelős: tájékoztatásra közös önkormányzati hivatal szakirányú
köztisztviselője , konyha üzemeltetőjével való egyeztetésre
polgármester
iskola igazgató
óvodavezető
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
védőnő
konyha üzemeltetője
Tavaszi, őszi, nyári és téli szünetet megelőző 30 nap

-

-

Szünidei gyermekétkeztetésben részt vevő gyermekek számának
növekedése
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Nem fogadják el a tájékoztatást- a családsegítő szolgálat munkatársainak
segítő bevonása
Humán erőforrás

4.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Nyilvános internet hozzáférés biztosítása
Hátrányos helyzetű gyermekek családjában nincs internet hozzáférés

Nyilvános internet biztosításával a hátrányos helyzetű gyermekek
életminőségének javítása, az internet adta lehetőségek kihasználásával
iskolai oktatáson kívüli tudás biztosítása

-

Nyilvános internet hálózat kiépítése

-

Önkormányzat
Felelős: képviselő-testület

civil szervezetek
-

Nyilvános internet kiépítése 2019. május 31.

-

A falun élő gyermekek hátrányának csökkentése a városban élő
gyermekekkel szemben, elvándorlás csökkenése, a falu megtartó
erejének biztosítása

Technikai problémák – megfelelő helyszín biztosítása
Pénzügyi

5.
Intézkedés címe:

Méhnyakrák szűrő program bevezetése
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Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Hátrányos helyzetű nők körében kevesen veszik igénybe a méhnyakrák
szűrést
Nők egészségi állapotának pozitív változása
Vonatkozó mutatók:
- várható életkor növekedése, halálozási mutatókban az életkor
kitolódása (folyamatos)
-

Szűrővizsgálat megszervezése
Egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása

-

Felelős: védőnő

-

Családsegítő szolgálat

-

Szűrővizsgálat évente egy alkalommal, először 2019. december 31ig
tájékoztatás folyamatos

-

-

Nők életminőségének javítása, az életkor kitolódása a halálozási
mutatókban

Nem kívánják igénybe venni a szűrést – partner munkatársainak segítő
bevonása
Humán előforrás, pénzügyi erőforrás

6.
Idősek nappali ellátásának, hasznos szabadidő eltöltésének
megszervezése nyugdíjas klub (önszerveződés) keretében
A településen adottak az idősek nappali ellátását biztosító helyiségek.
Feltárt probléma
Érdekvédelmet szolgáló civil szervezet, nyugdíjas klub hol működik, hol
(kiinduló értékekkel) nem, hiányzik az állandó vezető, aki a szabadidő hasznos eltöltését
szolgáló programokat, rendezvényeket szervezi.
Célok Cél, hogy a faluban segítséggel olyan önszerveződés jöjjön létre, amely
Általános
biztosítja az idősek (főleg az egyedülállók) nappali elfoglaltságát, ellátását,
megfogalmazás és
elősegíti érdekvédelmét, szabadidejük hasznos, közösségben történő
rövid-, közép- és
eltöltését.
hosszútávú
Rövidtávú: igényfelmérés az idősek körében
Intézkedés címe:
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időegységekre
bontásban

Résztvevők és
felelős

Középtávú: a nyugdíjas klub működtetésének folyamatos biztosítása
Hosszútávú: jól működő közösség létrehozása, programokon,
rendezvényeken szervezett részvétel, kapcsolatépítés más települések
hasonló szerveződéseivel
- Igényfelmérés az idősek körében a nappali ellátás megszervezése
céljából
- Idősek összefogására, programjainak szervezésére alkalmas
személy felkutatása, ösztönzése (esetlegesen saját köreikből agilis
nyugdíjas „meggyőzése”)
- Klubfoglalkozások
- Felelős: önkormányzat
- Résztvevők: régi nyugdíjas klub tagjai, könyvtáros, házigondozó

Partnerek

Házigondozó, könyvtáros, civil szervezetek, Német Önkormányzat Újpetre

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Határidő(k)
pontokba szedve

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

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

-

igényfelmérés: 2019. május 31.
klubvezetésre alkalmas személy felkutatása: 2019. augusztus 31.
klubfoglalkozások beindulása 2019. december 31. majd folyamatos
A település minden idős emberének lehetősége legyen a
szerveződés tagjává válni, senki se érezze magát magányosan,
egyedül. Az idős kor ne bezárkózást és a lassú elmúlást jelentse,
hanem egy új korszak kezdetét.
Rövidtávon: az idősekben igénytámasztás a közösségi életre
Középtávon: a lehető legtöbb embert bevonása, színes programok,
rendezvények, elfoglaltságok keresése
Hosszútávon: élénk közösségi élet, jól működő önszerveződés,
kapcsolatok kialakítása más települések idős klubjával.
Fenntarthatósága nagyrészt függ az idősek aktivitásától, főként egy
jó vezető elkötelezettségétől, az önkormányzat anyagi és erkölcsi
támogatásától.
Bezárkózottság, érdektelenség, lemorzsolódás. Fontos a folyamatos jó
színvonalon tartás, agilis, rátermett vezető, színes, érdekes programok
helyben. Együttműködések igénybevétele. A klub jó működése főként a
téli időszakban lehet sikeres.
Humán és pénzügyi

7.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Akadálymentesítés
Az település középületeinek egy része nem teljesen akadálymentes

Fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, információs
és kommunikációs akadályok megszüntetése, lakókörnyezet
akadálymentesítését szolgáló program.
- Folyamatos
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Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

fizikai akadályok megszüntetése
- - információs és kommunikációs akadályok megszüntetése

-

Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges őforrások

felelős: önkormányzat képviselő-testülete
közös hivatal

-

folyamatos a pályázatok figyelésével, az akadálymentesítés
elvégzésének határideje: 2022.december 31.

Fogyatékkal élőkkel akadálymentes kapcsolat kialakítása
Célcsoport fontosságának tudatosítása

Anyagi korlátok – pályázati lehetőségek kihasználása
Humán, pénzügyi
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2.Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

E

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

Az intézkedés
tartalma

Gazdasági
program, szociális
ellátásokról szóló
rendelet

Start munka
program
szervezése, helyi
közfoglalkoztatási
pályázat
benyújtása

Gazdasági
program, szociális
ellátásokról szóló
rendelet

Szűrőprogramok
szervezése,
Sószoba
kialakítása Kültéri
sporteszközök
telepítése

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erőforrások
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

2023.09.30.

KSH
munkanélküliségr
e vonatkozó
adatai,
foglalkoztatottság
adatai

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Közfoglalkoztatási
programok
hosszútávú
fenntartása

A településen
tartós a
munkanélküliség.
A
mélyszegénységben élő réteg csak
közfoglalkoztatási
programokon való
részvétellel tud a
megélhetési
problémáin
enyhíteni

2

Egészségügyi
szűrések
népszerűsítése,
egészségügyi
fejlesztések

II. A gyermekek esélyegyenlősége

A
mélyszegénységben élők körében
magas az
egészségügyi
problémákkal
küzdők aránya

Munkanélküliség
csökkentése

Az egészségügyi
problémák
kezelésével a
lakosság
életminőségének
javulása, ezáltal
magasabb életkor
elérése. A
célcsoport
mutatóinak
javulása

polgármester

képviselő-testület,
polgármester

2020.12.31.

Egészségügyi
mutatók

Pályázati források
megléte Humán
előforrás Pénzügyi
erőforrás

Fenntarthatósága
függ a kormány
munkanélkülisége
t csökkentő
intézkedéseitől

Humán forrás
Pénzügyi forrás

A kialakított
sószoba és kültéri
sporteszközök
fenntarthatóságát
az önkormányzat
garantálja

1
Szülők
tájékoztatása a
szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételére, étel
minőségének
javítása

Kevés gyermek
veszi igénybe a
szünidei
gyermekétkeztetést

Hátrányos
helyzetű
gyermekek
családjában nincs
internet
hozzáférés

Nyilvános internet
biztosításával a
hátrányos
helyzetű
gyermekek
életminőségének
javítása, az
internet adta
lehetőségek
kihasználásával
iskolai oktatáson
kívüli tudás
biztosítása

Gazdasági
program,
költségvetés

Hátrányos
helyzetű nők
körében kevesen
veszik igénye a
méhnyakrák
szűrést

Nők egészségi
állapotának
pozitív változása

Szűrővizsgálat
szervezése
Szociális rendelet, Egészséges
gazdasági program életmóddal
kapcsolatos
tájékoztatás

A településen
adottak a nappali
ellátást biztosító
helyiségek.
Érdekvédelmet

A faluban
segítséggel olyan
önszerveződés
jöjjön létre, amely
biztosítja(főleg az

2

Nyilvános internet
hozzáférés
biztosítása

Szülők folyamatos
tájékoztatása a
gyermekétkezteté
s igénybevételére.
Egyeztetés a
konyha
üzemeltetőjével
az étel
minőségének
javítására

A szülők
folyamatos
tájékoztatásával
minél több
gyermek vegye
igénybe a szünidei
gyermekétkezteté
st.

Szociális rendelet,

Nyilvános internet
hálózat kiépítése
és fenntartása

igazgatási előadó,
polgármester

képviselő-testület

2023.09.30.

Szünidei
gyermekétkeztetésben részt vevő
gyermekek száma

2019.05.31.

Elvándorlási
mutatók

2019.12.31.

Halálozási
mutatókban az
életkor kitolódása

Humán erőforrás

Függvénye az
állami
költségvetés által
biztosított
támogatás

Pénzügyi

Az önkormányzat
éves
költségvetésében
biztosítja az
internet hálózat
fenntartásának
költségeit

Humán Pénzügyi

A védőnő szolgálat
fenntartásával a
fenntarthatósága
az önkormányzat
által biztosított

III. A nők esélyegyenlősége
1
Méhnyakrák szűrő
program
bevezetése

védőnő

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Idősek nappali
ellátásának,
hasznos szabadidő
eltöltésének
megszervezése
nyugdíjas klub

Gazdasági
program, szociális
ellátásokról szóló
rendelet

Igényfelmérés az
idősek körében
nappali ellátás
megszervezése
céljából Idősek

önkormányzat

2019.12.31.

időseket célzó
programok száma,
idősek
informatikai

Humán Pénzügyi

Fenntarthatósága
nagyrészt függ az
idősek
aktivitásától,
főként egy jó
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(önszerveződés)
keretében

szolgáló civil
szervezet,
nyugdíjas klub hol
működik, hol nem,
hiányzik az állandó
vezető, aki a
szabadidő hasznos
eltöltését szolgáló
programokat,
rendezvényeket
szervezi

egyedülállók)
nappali
elfoglaltságát,
ellátását, elősegíti
érdekvédelmét,
szabadidejük
hasznos,
közösségben
történő eltöltését

összefogására,
programjaik
megszervezésére
alkalmas személy
felkutatása,
ösztönzése
Klubfoglalkozások

jártassága

vezető
elkötelezettségétől, az
önkormányzat
anyagi és erkölcsi
támogatásától

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Akadálymentesítés

Fizikai
környezetben
található
akadályok
A település
megszüntetése,
épületeinek egy
információs és
része nem teljesen kommunikációs
akadálymentes
akadályok
megszüntetése,
lakókörnyezet
akadálymentesítés
i program

Gazdasági
program, szociális
ellátásokról szóló
rendelet

fizikai akadályok
megszüntetése
információs és
kommunikációs
akadályok
megszüntetése

önkormány
képviselőtestülete

2022.12.31.

Fogyatékkal
élőkkel
akadálymentes
kapcsolat
kialakítása

Humán pénzügyi

Anyagi korlátokpályázati
lehetőség
kihasználása
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről emlékeztető 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 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 hirdetőtáblája 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.
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Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Gaszt Árminné
polgármester, illetve a mindenkori 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, 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
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foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ET, annak megvalósításában aktív szerepet vállalnak.
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat
nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület
felelőségétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okát, 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
képviselő-testületének a szükséges intézkedésekre. Az önkormányzat HEP-jének a
felülvizsgálata az alábbi: 2020. év , 2022. év.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén a HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
A HEP IT-t mindenképpen módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

4.Elfogadás módja és dátuma
Újpetre község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük. Ezt követően Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a
77/2018.(X.03.) számú önkormányzati határozatával elfogadta.
Újpetre, 2018. október 3.

Gaszt Árminné
polgármester
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