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

A HEP felülvizs%álatának folyamata:
• A helyzetelemzés felülvizsgálata: adatok frissítése, adathiányok pótlása.
• Az adatok elemzéséhez kapcsolódóan következtetések levonása.
• Beazonosított problémák felülvizsgálata: a korábban beazonosított probléma

aktualitásának vizsgálata, korábban nem azonosított probléma beazonosítása.
• A felülvizsgált problémáknak megfelelően a fejlesztési lehetöségek megfogalmazása.
• Az intézkedések felülvizsgálata; a felülvizsgálat időszakában tervezett intézkedések

megvalósulásának vizsgálata történik, amely arra vonatkozik, hogy sikerült-e
megvalósítani az adott intézkedést, ha igen, hogyan, ha nem, miért.

A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a 2013-ban és 2015-ben tett következtetések ma
is érvényesek, az adatok továbbgördítése a tendenciákat csak megerősítette.



Előterjesztés Békés Város Képviselö-testülete 2017. június 29-i ülésére

Új intézkedések meghozatalára nem tettünk javaslatot, az eddigi táblákat a felülvizsgálat óta
rendelkezésünkre álló, megvalósítást célzó intézkedésekkel ki tudtuk egészíteni.

Kérem a T. Képviselő-testülettöl az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.

Határozati /avaslatok:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program
kétévente előírt áttekintésének eleget tett, és a felülvizsgálatot elvégezte.

2. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-2018 évre szóló Helyi
esélyegyenlőségi programot és intézkedési tervet, a határozat I. melléklete
szerinti módosítással elfogadja.

Határidő énelein szerint

Felelős: Izsó Gábor polgári;i ester

Békés, 2017. június 19.
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Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Békés Város Önkormányzata a
245/2013. (Vl.27.) számú határozatával Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának
elvégzését írja le.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célia

Békés település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,

• a diszkriminációmentességet,

• szegregációmentességet,

• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemiés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket,

• A köznevelési intézményeket — az óvoda kivételével — érinto intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

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,
kügazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció



A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

• a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”

szóló 321/2011. (Xll.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és

• a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (Vl.5.) EMMI
rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.)
• a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a

továbbiakban: FIt)

• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.)

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.



A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.
5-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. 5(1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlöségi programot fogad cl, amelyet a 31. 5 (4)
bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés
szó szerint:

„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) és felülvizsgálata

A település bemutatása

A város demográfiai helyzete 2013-ban is a csökkenő és öregedő népesség képét mutatta. A 2017. január
1-jei állapot ezeket a tendenciákat megerősíti. A lakónépesség 2013 óta 20588 főről 19930-ra csökkent, a
14 év alattiak száma 184 fővel csökkent, a 65 év felettieké pedig 242 fővel nőtt. Az átlagéletkor a
külterületen élők körében a legmagasabb.

Célok I

A 2013-ban elfogadott, 2015-ben felülvizsgált HEP céljai alapvetően helyesek voltak, újrafogalmazásukra
nincs szükség. A lakónépességét megtartani képes, élhető város koncepciója a település minden lakójára
kiterjedően érvényes nemre, fajra, vallásra stb. való tekintet nélkül. A hátrányos helyzetűek esetében az
egyenlő esélyek biztosításához azonban pozitív intézkedésekre is szükség van ennek érvényesüléséhez.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

1.1.1. Az Szt. fontosabb, településünket érintő változásai

• A 2014. évben megkezdődött az átalakítás a házi segítségnyújtás szabályozása terén, amely a
gondozási tevékenységek körét, valamint a ponthatár módosításával a jogosultsági feltételeket
érintette. A módosítások tovább folytatódtak annak érdekében, hogy a házi segítségnyújtás
keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljőn sor, és az állami
szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában, annak
szem előtt tartásával, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az otthonukban
maradhassanak a segítségre szoruló személyek. E célkitűzés mellett a módosítás a későbbi
differenciált és célzottabb támogatás kialakításának lehetőségét is megteremtette.



Fentiek érdekében —2016. Január 1-jei hatálybalépéssel — a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül

két tevékenységi kör került kialakításra:

o a szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség

nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak, és

o a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási

tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a

megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában.

A személyi gondozás mellett a szociális gondozó a szociális segítés körébe tartozó tevékenységeket

is elvégezheti. A személyi gondozás és a szociális segítés együttesen legfeljebb napi 4 órában
nyújthatá.

A gondozási szükségletet a továbbiakban is vizsgálni kell a korábbiakhoz képest azzal a változással,

hogy annak megállapítására kerül sor, hogy az igénylő számára a szociális segítés vagy a személyi

gondozás indokolt-e. További változás, hogy az intézményvezetői hatáskörben megállapított

gondozási szükséglet felülvizsgálatára és módosítására az Szt. jogkört biztosít a működést

engedélyező szervek számára, mellyel ellenőrzési feladatkörükben eljárva élhetnek.

A gondozási szükséglet vizsgálatával összefüggésben az Szt. új bírság tényállást határoz meg 2016.

január 1-jei hatálybalépéssel, amely legfeljebb 200.000 Ft összegű bírság kiszabását helyezi

kilátásba, amennyiben az intézményvezető nem a valóságnak megfelelően állapította meg, hogy az

ellátott számára szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt-e, vagy nem a valóságnak

megfelelően állapította meg a gondozási szükséglet mértékét. Ezt a rendelkezést abban az esetben

is alkalmazni kell, ha a gondozási szükséglet vizsgálata 2016. Január 1-jét megelőzően történt.

A változásokra tekintettel az intézményvezetőknek a 2016. évi állami támogatás igényléséig, de
legkésőbb 2015. december 31-éig — a 2016. Január 1-Jén hatályba lépő szabályok alapján — felül

kellett vizsgálniuk a házi segitségnyújtásban részesülők szükségletét, és az új kategóriák szerint meg

kellett határozni, hogy szociális segítésre vagy személyi gondozásra van szükségük.
• Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás 2017. április elsejétől kivezetésre került a rendszerből.

A szakmai feladatokat és a pályázati rendszer működtetését a Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság vette át 2017. január elsejétől. 2017. április 1-jét követően a fejlesztö foglalkoztatás

szociális szolgáltatásnak, a fejlesztő foglalkoztatásban részesülő személy igénybevevőnek, illetve

ellátottnak, a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezet pedig szociális

szolgáltatónak/engedélyesnek minősül.

• A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási. fejlesztési, illetve rebabilitációs tervben foglaltak szerint
az egyén egészségi állapotának, korának. Hzikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és
foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a
nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás kétfajta jogviszonyt

különböztet meg, fejlesztési jogviszonyt és a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyt, ami

lehetővé teszi a képesség alapú differenciálást és átlépési lehetőséget kínál az akkreditált vagy nyílt

munkaerő-piaci munkavállalás felé. Alanya az lehet, aki szociális szolgáltatásban vagy ellátásban

részesül. A foglalkoztatott a fejlesztő foglalkoztatóval áll szerződéses jogviszonyban. A pályázaton

elnyert támogatás fejlesztési foglalkoztatási díjra, bérjellegű kifizetésekre, foglalkoztatáshoz

kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszközbeszerzésekre, beruházásokra és

munkahelyteremtésre fordítható. A havi munkaidőkeret bevezetésével lehetővé válik, hogy az

igénybevevő egészségi állapotához igazodva lehessen a napi munkaidő beosztást alakítani.

• A támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások esetében a finanszírozás kiszámíthatóságának

biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január 1-jétől megszüntetésre került, és a



fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerint részesülnek támogatásban.
A már működő és támogatásban részesülő támogató szolgáltatások és közösségi alapellátások a
törvény erejénél fogva befogadásra kerültek a finanszírozási rendszerbe, új kapacitások
létrehozására vagy bővítésre azonban már csak befogadással lesz mód.

1.1.2. A Gyvt. fontosabb változásai

2015. szeptember hó 1. napjától hatályon kívül került a Gyvt. óvodáztatási támogatást szabályozó
20/C. -a. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának
elősegítése volt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember hó 1.
napjától hatályos 8. (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.

2016. január hó 1. napjától a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy
szervezeti és szakmai egységben, egy szolgáltató keretében működtethető, települési szinten
család- és gyermekjóléti szolgálat, járásszékhelyen család- és gyermekjóléti központ keretében.
Módosult a feladatmegosztás is, a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely
szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása, a járásszékhelyek települési
önkormányzataihoz került a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló
tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása.
Békés, mint járásszékhely település Bélmegyer, Mamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony és
Tarhos települések tekintetében látja el a család- és gyermekjóléti központ feladatait.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január hó 1.
napjától hatályos 21/C. * (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat az iskolai
szünetek időtartama alatt - ingyenesen - szünidei gyermekétkeztetést biztosít a hátrányos helyzetű
gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek részére. A szünidei gyermekétkeztetés lehetősége a gyermek őt hónapos korától
a 18. életévének betőltéséig áll fenn (kivéve, ha a kiskorú gyermek házasságot köt).
A szünidei gyermekétkeztetés
bölcsődei ellátásban és óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a bölcsőde és az óvoda zárva
tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
az előző pont alá nem tartozó, 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a nyári szünetben 43
munkanapon, az őszi-téli-tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan a tanítási szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon megszervezésre kerül.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása, fentebb említett
jogszabályok helyi rendeletté konvertálása, illetve, más módosítások, új, a célcsoportok tagjait
érintő rendelkezések

A felsorolt jogszabályváltozások helyi rendeleteinkben való megjelenítést nem tesznek szükségessé. Az
esélyegyenlőségi célcsoportot érintő, 2015-ben teljesen átalakult helyi szabályozás a HEP 2015-ős
felülvizsgálatánál bemutatásra került, az alábbiakban csak a felülvizsgálat óta történt módosításokat
ismertetjük.

• A családok anyagi terhének csökkentése érdekében 2015. és 2016. szeptember hónapban a Békés
városban lakó, Békésen található bölcsődében, óvodában és általános iskolában nevelési vagy
tanulói jogviszonyban álló gyermekek nevelési- és tanévkezdési támogatásban részesültek, amely



összege a bölcsődés és óvodás gyermekek vonatkozásában 5.000 Forint/fő, a nappali oktatás

munkarendje szerint általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek vonatkozásában 10.000

Forint/fő volt.

Életkezdési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, amennyiben a szülő vagy más törvényes

képviselő a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel

rendelkezik, és más önkormányzattól ezen a jogcímen támogatásban nem részesült. A támogatást a

gyermek törvényes képviselője igényelheti, a gyermek születését követő 1 éven belül. A támogatás

mértéke 2016. január hó 1-től emelésre került, összege gyermekenként 30.000,- Forint lett.

2015. szeptember 1-től azon személyek vagy családok esetében, akik a magánszemélyek

kommunális adó fizetési kötelezettséggel összefüggésben kerülnek nehéz anyagi helyzetbe,

kérelemre támogatás nyújtható úgy, hogy az önkormányzat átvállalja az egyébként fizetendő adó

összegének 50 %- át. Kommunális adó támogatás akkor nyújtható, ha az egy főre számított havi

jövedelem nem haladja meg

- család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

és a kérelmező vagy családtagja az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján hátralékkal

nem rendelkezik.

• A Békés városban található lakóingatlanok vonatkozásában a 2015. október hó 1. napjától 2015.

december hó 31. napjáig tartó időszakra megállapított lakáscélú ingatlan után fizetendő

szemétszállítási díj megfizetéséhez Békés Város Önkormányzata lakossági szemétszállítási díj

támogatást állapított meg, lakásonként 2.000 Forint összegben.

• Békés Város Önkormányzata egészségmegőrzés és rekreáció céljából 2016. április hó 1. napjától

rekreációs támogatás szabályozásáról döntött. A támogatásokban a 60. életévét betöltött, Békés

városban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesülhet. Az

életkoron és a helyben lakáson kívül a támogatásban való részesülésnek kezdetben egyéb

kritériuma nem volt, 2017. február hó 1. napjától azonban jövedelemhatár került felállításra. Az

ellátások természetben kerülnek megállapításra, az adott szolgáltatásra jogosító bérlet

biztosításával, amely a Békési Uszodában, illetve a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőben

vehető igénybe.

2. Stratégiai környezet bemutatása

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves

periódushoz képest — melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt — a most induló

ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11

célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes

forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság

elősegítése Is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor

több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor

fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát

közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több

változásra számíthatunk.
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2014-2020 időszak Operatív programok:

sztesi es lnnováclds OP (GINOP)

J V4

Versenyképes Közép-Magyarország 0? (VEKOP)

Terület és Településfejlesztési OP (TOP)

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP)

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

Koordinációs OP (KOP)

„Vidékfejlesztés, halászat” OP

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai ás települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,

programokkal

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 190/2015. (IV. 29.) határozatával fogadta el a város 2015—

2019-re vonatkozó gazdasági programját, 191/2015. (IV. 29.) Számú határozatával pedig Békés Város
Ifjúsági Koncepcióját. A 119/2015. (111.30.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közművelődési

koncepció is kapcsolódik a témához. A dokumentumok Számos esélyegyenlőségi rendelkezést is
tartalmaznak. A 2008-ban elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia utódjaként 2015. szeptember 22-
én elfogadásra került az Integrált Területfejlesztési Stratégia, melynek antiszegregációs fejezetét a HEP

felülvizsgálata során felhasználtuk.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Békés város és Tarhos község 2006-ban hozta létre a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást. A

többszöri változás eredményeként jelenleg a társulás a fenntartója a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde,

illetve a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ intézményeknek. Mindkettőnek tagintézménye működik

Tarhoson, Így az esélyegyenlőség végrehajtásában a Társulásra jelentős szerep hárul.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete sorolja fel az elemzést segítő adatsorokat. Ezek

eredetileg a 2008-2011. közötti adatokat tartalmazták, 2015-ben a KSH adatbázisai alapján 2013-ig



egészítettük ki azokat. A jelenlegi előkészítés során 2015-ig vezettük tovább az adatsorokat, egyes
típusoknál 2016-ra is van rálátásunk. A kiegészítések a korábbi tendenciákat nem módosították: a Város
lakossága folyamatosan csökken és öregszik.

Öregedési index (%)
A 0-14 év közöttiek és a 65 év felettiek
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A munkanélküliség az átlag felett van. A munkanélküliség 2012 óta ingadozó mértékben, de csökkent a
városban. Az Országos átlag azonban 2015-ben (a munkaképes korúak létszámához viszonyítva) 6,8 körül
mozgott, Békés megye 6,98 %-os értéket mutat, Békés lakossága körében ez az adat 9,7%:
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A mélyszegénységben élők ás a romák helyzete, esélyegyenlősége

A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban kiemelendő: csak önkéntes nyilatkozat alapján lehet
valakiről nyilvántartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. A nemzetiségek számának
meghatározására csak néhány önkéntes adat áll rendelkezésünkre. Egyik a 2011. évi népszámlálás
nemzetiségre vonatkozó kérdéssora, amely adatai szerint a 2011-ben számolt 20.393 fő közül 1.402 fő
cigány nemzetiségűnek, 81 fő szlovák nemzetiségűnek, 75 fő német nemzetiségűnek, 58 fő román
nemzetiségűnek vallotta magát.

2014-ben a nemzetiségi választói névjegyzékben 868 fő roma, 47 fő német, 46 fő szlovák és 35 fő román
nemzetiségű személy szerepelt.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek Megvalósulás

A díjhátralékkal rendelkezők Adósságkezelési tanácsadás
számának folyamatos emelkedése prevenció Folyamatosan megvalósul
A célcsoport egészségügyi Rendszeres prevenciós
állapota az átlagosnál rosszabb, szűrővizsgálatok népszerűsítése a
rossz a szűrővizsgálatok mélyszegénységben élők és a Folyamatosan megvalósul

. látogatottságának aránya romák között
kellő időben felvenni a
kapcsolatot tájékoztatás

lakáshitel törlesztő-részlet nem érdekében a Nemzeti
fizetése miatt nagy a kockázata az Eszközkezelővel, szükség esetén Folyamatosan megvalósul
otthonok elvesztésének Jogi segítségnyújtás biztosítása,

ügyintézés menetében
5 egítségnyújt ás



4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák fejlesztési tervek megvalósulás

1. Családok motiválása, Integrált pedagógiai rendszert
bevonása óvodai támogató normatíva megszűnt,

HHH-s gyermekek programokba így az intézményen kívüli
motiválatlansága 2. egyéni és csoportos tevékenységek (2. pont) száma és

foglalkozások: vízhez rendszeressége csökkent.
szoktatás,
szinházlátogatás,
játszóházak

HHH-s gyermekek Iskolai 1. Óvoda-iskola átmenet Rendszeres ás folyamatos
sikertelensége elősegítése intézmények

közötti_programokkal
HHH-s gyermekek iskolák közötti 1. Problémák jelzése a 1. Az iskolák közötti HHH-s
aránya rendkívül eltérő fenntartók felé arányok lényegesen nem

2. Iskolába járás javultak.
megkönnyítése

2. Az önkormányzata
diákbérletek támogatására
évi 3—4 millió forintot
fordít. Az igénylők 75-80

: %-a hátrányos helyzetű. A
város buszkísérőket

I alkalmaz.
HH-s és HHH-s gyermekek Ingyenes úszásoktatás biztosítása Folyamatosan megvalósul.
szabadidös tevékenységhez 3. osztályos tanulók számára
jutásának támogatása
Iskolaelhagyó, lemorzsolódó Vásárszél u. 6. sz. alatti ingatlan
fiatalok csellengése visszaigénylése, Létrehozására folyamatosan

Ifjúsági Centrum kialakítása törekedni kell.



5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Nők a családban ás a munkahelyen (standard)” pályázati
felhívás a költségvetési szervek és civil szervezetek számára a nők munkaerő-piaci helyzetét, ás a család-
munka összeegyeztethetőségének javítását tűzte ki célul. A pályázatot Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Hivatala nyújtja be konzorciumi formában. A támogatási kérelem benyújtására
2017. év 06. hó 05. naptól 2017. év 07. hó 10. napjáig van lehetőség.
A konstrukció által megfogalmazott célok:
A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka
összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal ás együttmüködésekkel.
A konstrukció által megfogalmazott részcélok:

• A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható
hiányszakmákra.

• A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka
összeegyeztethetőségének érdekében.

• A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók ás a
velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben.

• Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az
önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing ás a munkaerő
kölcsönzés formák, az Új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével ás a bevezetés
lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében.

• A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló
eszközökkel. A konstrukció célcsoportja

- Az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása,
különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (p1.: pályakezdő fiatal,
kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedűl nevelő,
nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).

- A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka
ás család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről,
annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket

- A magánélet ás a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok (időskorúak, apák,
stb.) tagjai ás támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

A nők helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek megvalósulás

Az 55 év feletti munkanélküli nők A közfoglalkoztatás és a szociális
Az 55 év feletti nők szövetkezet működése során azszáma magas, a munkaerő-piacon

való elhelyezkedésük nagyon
foglalkoztatásának biztosítása, önkormányzat folyamatos

nehéz növelése figyelmet fordít a célcsoport
! alkalmazására.

A BVSZSZK családbarát

Nehéz a visszatérés, a munkába Segítő programok nők számára,
munkahelyet alakított ki,

állás a gyermeket vállaló anyák korszerű ismeretek megszerzését
az önkormányzat intézményeiben

esetében célzó képzések a célcsoport segítése a
szakmaszerzésre, utána munka
szerződéssel való foglakoztatás



6. Az Idősek helyzete, esélyegyenlősége

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 2015. június 1-től Idősügyi Infokommunikációs Modeliprogramot
valósít meg, melynek célja az infokommunikációs eszközök bevonása az idősügyi szociális ellátásba. A
Modellprogram további, szélesebb körben történő, Országos kiterjesztése érdekében az NFM sikerrel tett
javaslatot a Kormány felé. Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre
történő kiterjesztéséről szóló 1056/2017. (11.7.) Számú Korm. határozat értelmében további 63 hátrányos
helyzetű településen valósíthatják meg a programot. Az egyik kiválasztott település Békés városa.
A Modellprogram második fázisa 2017. március 1-jén Indult. Fő pillérei az egészség, a biztonság és a
magány enyhítése, célkitűzése az idősek életminőségének javítása, a hagyományos gondozás és a női
munkavállalás összeegyeztethetőségének elősegítése mellett városunkban 7 új munkahely teremtése. A
végrehajtáshoz - helyi közfoglolkoztatottok személyében - a humánerőforrást és a hozzá tartozó dologi
költségeket Országos közfoglalkoztatás keretében a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.

biztosítja.

A program olyan infokommunikációs eszközök biztosítását teszi lehetővé a rászorulók számára, mint az
asztali számítógép és laptop, valamint a későbbiekben az egyéni segítségnyújtást szolgáló vészjelző- és
segélyhivó karperec. A számítógép- és Internet hozzáférés a kapcsolattartási és szellemi aktivitást elősegítő
lehetőségeket szolgálja Skype-rendszeren valamint egyéb programokon keresztül.
A programban való részvétel a 65. év feletti idősek számára áll nyitva.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek megvalósulás

Idősek számára aktivitást Rendszeres és folyamatos, a
megőrző programok szervezése Békés Városi Szociális Szolgáltató

Központ folyamatosan valósit
‚. . meg e tárgykörbe tartozóIdosek elmaganyosodasa

programokat (24 oras foglalkozas,
Idősek világnapja, kirándulás, a
Dánfoki gasztro-komplexumban
100 fős főzés
A közművelődési intézmények
képzésein megjelennek Idős
személyek is, tehát folyamatosan
megvalósul, igény a külföldön élő
gyermekkel és unokával való

.. . . . ... . . . kapcsolattartás során a skypeAz idosek informatikai Az idosek informatikai .

. . .. .. . . olasra es az e-mail levelezesrejartassaganak hianya jartassaganak javitasa
mutatkozik
Az Idősügyi Infokommunikációs
Program keretein belül
informatikai oktatás, majd
folyamatos kapcsolattartás. a
program 2018. február 28-ig tart.

egyre több a demens személy, akinek nappali ellátó rendszer átalakítása, igény szerint kapacitásnövelés
életviteléhez segítségnyújtás biztonságos bútorok és
szükséges balesetmentes környezet biztosítása,

mentálhigiénés_fejlesztés



7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

2016. február hónaptól üzemel Békés város új honlapja, amellyel megoldódott a hangos, és a vakok és
gyengén látók számára szükséges verziók elérése.
Az e-önkormányzat megvalósítása megkezdődött, a honlapon az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
megtalálhatóak, de az elektronikus beküldés egyelőre nem valósult meg. Az önkormányzati ASP
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2015, május hó 1-től hatályos rendelkezései
értelmében Békés Város Önkormányzatának az előirányzottakkal szemben csak 2019. január 1-jéig kell
csatlakoznia az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez. Az önkormányzatra nézve
kötelező, de jelenleg még nem ismert jogi rendelkezések hatályba lépése előtt nem érdemes a rendszert
kialakítani, továbbá az elektronikus ügyintézésre vonatkozó helyi rendeletünk módosítására is a központi
jogszabály megalkotását követően nyílik mód.

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége felülvizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek megvalósulás
folyamatos,

két Új intézmény épült, melyek
az intézmények akadálymentesek,Akadálymentesítés hiánya akadálymentesítése a hajléktalanok átmeneti szállást

biztosító épületek felújításra kerültek

(5 épület)

a hangos, és a vakok és gyengénA honlapon a hangos és a vakok és
látók számára szükséges verziókgyengén látók számára szükséges Az önkormányzat
elérése megvalósult,verziók elérésének hiánya, e- honlapjának fejlesztése
e-önkormányzat az ASPönkormányzat hiánya
függvényében folyamatosan

akkreditáltatni fejlesztő foglalkoztatássá alakult,
I telephelyként a Derűs- I az akkreditálás megvalósult,

házat, illetve a további cél a felszabaduló kapacitásSzociális foglalkoztatás létének
hajléktalanok nappali függvényében bővíteni az ellátottimegmaradása
melegedőjét, hogy helyeket(a jelen állapot szerint 2015. dec. 31-
akkreditált szociálisig lesz)
foglalkoztatást lehessen
végezni

2016. december 31.



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

a) 3—7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (p1. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.):

• A nevelés-oktatás területén a fenntartói kör teljesen átalakult az elmúlt években: óvodát tart
fent az önkormányzat, a pünkösdi- és a református egyház, általános iskolát az állam, a
református- és a pünkösdi egyház, középiskolát az állam (akitől a katolikus egyház veszi át a
fenntartói szerepet) és a református egyház.

• Civil szervezetek között a nyugdíjas egyesületek vannak legnagyobb számban jelen. Tagjaik
szociális problémáinak megoldásában segédkeznek, mellette kulturális igényeik kielégítését

igyekeznek támogatni.

• A fejlesztő foglalkoztatásban a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ mellett a Szent Lázár

Alapítvány és az Élet-Remény-Muka-Esély Közhasznú alapítvány által fenntartott Békés-Rehab

Integrált Szociális Intézmény tölt be kiemelkedő szerepet.

• A fogyatékkal élők ellátása sokszereplős területe a szociális munkának. A városban működik

pedagógiai szakszolgálat. A többi gyermekkel együtt nevelhető-oktatható gyermekeket

valamennyi óvoda és iskola fogadja. Az alternatív ellátásra szoruló sajátos nevelési igényű

gyermekek ellátását a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola és Kollégium látja el az óvodától a speciális szakiskoláig. Az Együtt Könnyebb Közhas2nú

Egyesület, a Napraforgó Rehabilitációs Közhasznú Egyesület, a mozgáskorlátozottak

egyesületei stb. az érdekképviseletet biztosítják, mellette a szociális munka egy részét is
ellátják.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása:
Az önkormányzat az oktatási rendszer átalakulásában és a működtetés során is koordináló szerepet
vállalt az oktatás területén: az illetékes önkormányzati bizottság állandó meghívottjai az egyes
fenntartók és intézmények, akik be is számolnak tevékenységükről. A szociális területen ugyancsak az
illetékes bizottság vállalta az egyeztető szerepet: folyamatosan tájékoztatást kér a szolgáltatóktól

munkájukról, értékeli tevékenységüket és felhívja a figyelmet a hiányosságokra. A nemzetiségi
önkormányzatok képviselői tanácskozási joggal valamennyi bizottsági ülésen Jelen vannak. Az
önkormányzatnak a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelete a Civil Tanácsot javaslattevő
jogkörrel ruházta fel, ahol az esélyegyenlőség megvalósításában közvetlenül érdekelt szervezetek 4
fővel (44 %) képviseltetik magukat. Az egyes ágazatok szakmai konferenciái a város valamennyi
érdekelt szervezetét bevonják a munkába (p1. járási hivatal, rendőrség, gazdálkodó szervezetek).
Különösen hatékony az együttműködés az ifjúsági szektorban és a közművelődés területén.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség:
Békés Város Önkormányzata tagja és székhelye a Békési Kistérségi Társulásnak. A 9 település

önkéntes társulása elsősorban térségi fejlesztési együttműködésekben jelent partnerségi viszonyt.
Ugyancsak tagja és székhelye Békés a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak. A társulás a

Békési Kistérségi óvoda és Bölcsőde, valamint a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ közös



fenntartását végzi, ezáltal az esélyegyenlőségi programok végrehajtásában mindkét településen
érintett.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége:

Békés városában német, roma, román és szlovák nemzetiségi önkormányzat működik. Feladatuknak
elsődlegesen a hagyományápolást tekintik, a szociális problémák megoldásában azonban mindenkor
partnerek. A legnagyobb lélekszámmal bíró Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat a
közfoglalkoztatási programban való részvétellel a munkanélküliség csökkentésében is szerepet vállal.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége:

A városban működő több mint 120 civil szervezet változatos tevékenységet folytat. A szociális,
egészségügyi, nyugdíjas szervezetek alaptevékenységként végzik a rászorultak segítését. A két
legnagyobb szervezet a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszója, amely naponta mintegy

400 fő részére szociális étkeztetést, 344 fő részére házi segitségnyújtást biztosít, illetve a Szent Lázár
Alapítvány, ahol 90 férőhellyel biztosítja a pszichiátriai betegek nappali ellátását, fejlesztő

foglalkoztatás keretein belül 55 fő foglalkoztatásával jelentős részt vállalnak a város szociális
ellátórendszerében.

Kimondottan a rászoruló gyermekek hétvégi étkeztetésére jött létre a Hétkrajcár Egyesület.

A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0038 „Remény-Híd” — Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása

megnevezésű projektben Békés Város Önkormányzata, mint főpályázó a Magyar Pünkösdi Egyház

Országos Cigánymisszójával, a Reményhír Alapítvánnyal és a Türr István Képző és Kutató Intézettel

együttműködve dolgozott azon, hogy a projekt megvalósulásával csökkenjen a szegregált

körülmények között élők aránya, javuljon a célcsoport életminősége, lakáskörülménye, jövedelmi és

szociális helyzete. A 2013. szeptember hó 1-től induló projekt 2015. november hó 30-án zárult. E
hosszú időszakban a tevékenységek egymásra épültek, folyamatosak voltak, a programelemek

rendszerszemléletben épültek fel. A szegregátumban élők előtt egy Új minta jelent meg, ami alkalmas

volta szükséges változások elindítására, a bevont személyek lehetőségeitől, motivációjától függően.

A cél a kapcsolatépítés, a szegregátumban élő felnőttek és gyermekek szemléletformálása, megfelelő

viselkedésminták kialakítása, negatív szocializációs hatások csökkentése, a szabadidő hasznos

eltöltése, jól funkcionáló, egészséges közösség építése volt. Hosszú távú célként fogalmazódott meg,

hogy a célcsoport szociális kompetenciája olyan mértékben javuljon, amely növeli társadalmi
szerepvállalásukat, munkaerő-piaci integrációjukat és hozzájárul a stigmatizáció csökkentéséhez.

A konstrukció a hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben élő személyek fenntartható

társadalmi integrációjának elősegítését, életminőségének javítását szolgálta, komplex beavatkozási
eszközrendszerrel. A komplex megvalósitást segítő részcélok a szegregált lakókörnyezetben élők
szolgáltatásokhoz való hozzáférése volt, beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési,

egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat. Cél, hogy javuljon a bevont személyek képzettségi

szintje, ezért a projekt keretében piacképes, a célcsoport által elsajátítható, mindennapi
tevékenységként is hasznos képzések zajlottak.

A projekt fejlesztéseiben érintett célcsoport:

• 30 fő óvodás korú gyermek,

• 90 fő iskolai tanulmányokat folytató fiatal,

• 60 fő aktív korú személy.



f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában:

A város gazdálkodó szervezeteinek jövedelemtermelő képessége alacsony, így közadakozásra kevés

forrásuk marad. Ezzel együtt a Békés-Drén Kft. hozta létre és működteti folyamatosan a Családért

Alapítványt, a Hétkrajcár Egyesület támogatói között szinte minden céget megtalálunk és más célokra

is szívesen adakoznak, erejükhöz mérten.

A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

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

A 8. pontban ismertetett eljárásrendet követjük a felülvizsgálat során.

b) az o) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása:

A 2013-ban készült, 2015-ben felülvizsgált esélyegyenlőségi terv honlapunkon is elérhető és külön
felhívásban kértünk egy megadott e-mail címre észrevételeket. A továbbiakban honlapon
esélyegyenlőségi fórumot tervezünk.



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének (HEP IT) felülvizsgálata

1. AHEPiTfelülvizsgálata

A felülvizsgálat során új igény, cél nem fogalmazódott meg, a meglévő feladatok azonban helyenként

módosításra szorulnak. Ennek kettős oka van:

• egyrészt a megvalósításra érdemes cél valamilyen okból nem teljesült (p1. ifjúsági iroda, klub)

• vagy a cél teljesült, de fenntartására a jövőben is szükség van, esetlegesen új eszközök teremtődtek

a végrehajtásra.

Helyi esélyegyenlőségi program IT felülvizsgálata

Mélyszegénységben élők és romák

Intézkedés címe: Adásságkezelési tanácsadás prevenció

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt A dijhátralékkal rendelkezők számának folyamatos emelkedése
esélyegyenlőségi

probléma megnevezése

Célok-

Általános megfogalmazás

és rövid-, közép-és A díjhátralékkal rendelkezők számának folyamatos csökkentése

hosszútávú időegységekre

bontásban

Intézkedés tartalma Havonta háztartásvezetési tanácsadás, pályázati források felkutatása

Az intézkedés

megvalósításának 2018. december 30.

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő Előfizetős mérőórák felszerelése

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő

Az ITjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény Dijhátralékosok száma minimálisan csökkent.

Módosítás Nincs.

1.



Mélyszegénységben élők és romák

Rendszeres prevenciós szűrővizsgálatok népszerűsítése a
Intézkedés címe: mélyszegénységben élők és a romák között

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt A célcsoport egészségügyi állapota az átlagosnál rosszabb, rossz a

esélyegyenlöségi szűrővizsgálatok látogatottságának aránya

probléma megnevezése

Rövid: annak felmérése, hogy a célcsoportot milyen mértékben érinti a

Célok - feltárt probléma

Általános megfogalmazás Közép: szűrővizsgálatok népszerűsítése (prevenciós előadások, fórumok,
és rövid-, közép- és szórólapok)
hosszútávú időegységekre

Hosszú: a célcsoport ?egalább 30 %-a rendszeresen részt vegyen abontásban
különböző szűrővizsgálatokon

Évente legalább 2 alkalommal szűrővizsgálatokon való részvétel
Intézkedés tartalma

Szűrővizsgálatok időpontjáról tájékoztatók, kiadványok szerkesztése

Az intézkedés

megvalósításának 2018. december 31.

határideje

• Az intézkedés Szűrővizsgálati felhívások. [EFOP-1.5.3-16 pályázat keretében
eredményességét mérő szűrökamion igénylése].
dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő

Az ITjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény A szűrővizsgálatokon való megjelenés minimálisan nőtt.

Módosítás Cél folyamatos fenntartása.

Mélyszegénységben élők és romák

Otthonok elvesztésének megelőzéseIntézkedés címe:

A helyzetelemzés lakáshitel törlesztő-részlet nem fizetése miatt egyre több család veszíti el
kővetkeztetéseiben feltárt otthonát
esélyegyenlőségi

2.

3.



probléma megnevezése

Célok -

Általános megfogalmazás

és rövid-, közép-és A családok nem veszítik el otthonaikat

hosszútávú időegységekre

bontásban

Intézkedés tartalma Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Az intézkedés

megvalósításának Jogi, pénzügyi, életviteli tanácsadás

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő a vagyonkezelővel kötött szerződés

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő: Folyamatos

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény A jogosultak részt vesznek a tanácsadáson

Módosítás Nincs. Fenntartása szükséges

Gyerekek

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családjainak motiválásaIntézkedés címe:

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményen kívüli

esélyegyenlőségi aktivitása alig fele a jobb körülmények között élőkének

probléma megnevezése

Célok -

Általános megfogalmazás A családok és elsősorban a gyermekek igényének felkeltése az
‘ és rövid-, közép- és intézményen kívüli m űvelődési, sportolási lehetőségek iránt
hosszútávú időegységekre

bontásban

Vízhez szoktatás: óvodás gyermekek évi 10 órás uszodai foglalkozása

Intézkedés tartalma Jeles napok megünneplése az óvodában a családokkal együtt

Színházlátogatás: óvodás gyermekek évi 2 meseszínházi látogatása

1.



Az intézkedés

megvalósításának 2013. szeptemberétől nevelési évenként

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő Óvodai, Iskolai foglalkozási naplók

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő: Folyamatos

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény Óvodások eljutnak az uszodába, meseszínházba.

Módosítás Nincs. Fenntartása szükséges

A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása keretében valamennyi óvoda gyermekei (finanszírozott utaztatással)
2017. 1. félévében eljutnak a Békés Városi iantyik Mátyás Múzeum kiállításaira Is.

Gyerekek

2.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolakezdésének segítéseIntézkedés címe:

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolakezdése késői
esélyegyenlőségi

probléma megnevezése

Célok-

Általános megfogalmazás A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 6 éves korban érjék el az
és rövid-, közép- és iskolaérettségi szintet
hosszútávú időegységekre

bontásban

IPR alkalmazása
Intézkedés tartalma -

Ovoda-iskola átmenet segítése kölcsönös látogatással

Az intézkedés

megvalósításának 2013. szeptemberétől nevelési évenként

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő Óvodai, iskolai foglalkozási naplók

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő: Folyamatos



Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény A halmozottan hátrányos helyzetűek iskolaérettsége azonos arányú a

többiekével.

Módosítás IPR-t követő „Esélyteremtő Óvoda” program Fenntartása szükséges

Gyerekek

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányainak javítása a város
Intézkedés címe: iskoláiban

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a város általános

esélyegyenlőségi iskoláiban nagyon eltérő

probléma megnevezése

Célok-

Általános megfogalmazás A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beiskolázási

és rövid-, közép-és esélyegyenlőségének elősegítése a lakókörnyezettől távolabbi iskolába

hosszútávú időegységekre jutás biztosításával

bontásban

Békés Város Önkormányzata illetékes bizottságán keresztül koordináló

szerepet vállal az intézményfenntartók és az intézmények között

Az óvodai mérések alapján javaslattétel a gyermek képességének

leginkább megfelelő képzési formára annak lakóhelytől való távolságától
Intézkedés tartalma függetlenül

Helyi bérlet támogatása az iskolába Járás megkönnyítése érdekében.

Az önkormányzat már nem iskolafenntartó, ezért csak koordináló,

kezdeményező szerepe lehet a beiskolázásban

Az intézkedés

megvalósításának 2013. szeptemberétől nevelési évenként

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő Megvásárolt diákbérletek

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő: Folyamatos

Az ITjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

3.



Eredmény Évi 3.000-3.200 diákbérlet megvásárlása

Módosítás Nincs. Fenntartása szükséges

Gyerekek

4

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének
Intézkedés címe: javítása a szolgáltatásokhoz jutás támogatásával

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a város általános

esélyegyenlőségi iskoláiban nagyon eltérő

probléma megnevezése

Célok-

Általános megfogalmazás A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a családdal nem jutnak el a
és rövid-, közép-és szabadidő hasznos eltöltését biztosító helyekre.
hosszútávú időegységekre

bontásban

Békés Város Önkormányzata ingyenes úszásoktatást biztosít (létesítmény
Intézkedés tartalma és oktató) a hátrányos helyzetű gyermekek számára

Az intézkedés

megvalósításának 2013. szeptemberétől nevelési évenként

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő Iskolai osztálynaplók, októberi statisztikák

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő: Folyamatos

Az ITjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

A város minden általános iskolája 3. évfolyama 18 órás úszásoktatásonEredmény
vesz részt a város finanszírozásában

Módosítás Nincs. Fenntartása szükséges

Gyerekek

5.

Intézkedés címe: Felnőttoktatás támogatása



Célok-

Általános megfogalmazás Szociális eszközökkel hozzásegíteni a rászorulókat az érettségi
és rövid-, közép- és megszerzéséhez
hosszútávú időegységekre

bontásban

Békés Város Önkormányzata szociális támogatást nyújt az érettségi
Intézkedés tartalma vizsgadijakhoz a rászorulóknak

Az intézkedés

megvalósításának 2013. szeptemberétől nevelési évenként

határideje

Az intézkedés Felnőttoktatást az állami munkaügyi szervek valósítottak meg ingyenen. A
eredményességét méro középiskolai felnőttoktatásban nem jelentkezett igény.
dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő: Folyamatos

Az Irjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény Nem volt igény.

Módosítás Nincs. Fenntartásra érdemes cél.

Gyerekek

6.

Intézkedés címe: Ifjúsági Iroda működtetése

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt ..Tankotelezettseg 16 eves korra csokkentese
esélyegyenlőségi

probléma megnevezése I

Célok

Általános megfogalmazás

és rövid-, közép- és Oktatásból lemorzsolódó, kimaradó kiskorúak közösségben tartása

hosszútávú időegységekre

bontásban

Intézkedés tartalma Ifjúsági iroda alapítása, működtetése

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt

esélyegyenlőségi

probléma megnevezése

A szociálisan rászoruló rétegek kis számban vesznek részt érettségit adó
felnöttoktatásban



Az intézkedés

megvalósításának

határideje

1.

Intézkedés címe: Az 55 év feletti nők foglalkoztatásának biztosítása, növelése

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt Az 55 év feletti munkanélküli nők száma magas, a munkaerő-piacon való

esélyegyenlőségi elhelyezkedésük nagyon nehéz

probléma megnevezése

Célok
-

. Rovid: allaskereses segitese
Altalanos megfogalmazas

és rövid-, közép- és Közép: munkahelyteremtés támogatása

hosszútávú időegységekre Hosszú: A célcsoport magas munkanélküliségének 5 %-os csökkentése
bontásban

A Foglalkoztatási Osztály állásadatainak, támogatási lehetőségeinek
közzététele.

A településre jellemző helyi mezőgazdasági adottságok lehetőségeinek
Intézkedés tartalma kiaknázásával, marketingjének növelésével munkalehetőségek teremtése,

melyek megélhetési lehetőséget biztosítanak a célcsoport számára.
A sikeres középtávú célok elérését követően az elért eredmények
fen nta rtása.

Az intézkedés

megvalósításának 2023.12.31.

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő Munkanélküliségi statisztikai adatok

dokumentumok

2017.01.0 1.

Az intézkedés

eredményességét mérő Ifjúsági iroda működési engedélye

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt határidő

Az ITjelenlegi állapota

(folyamatban Tervezett

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény Megfelelő ingatlan nem áll rendelkezésre

Módosítás Folyamatos határidő mellett a cél fenntartása indokolt.

Nők



Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő

Az lT jelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény Mezőgazdasági szövetkezet megalakult, elsősorban nőket foglalkoztat.

Módosítás Nincs.

Idősek

Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezéseIntézkedés címe:

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt Idősek elmagányosodása
esélyegyenlőségi

probléma megnevezése

Az egyedülálló, idős emberek programokba történő bevonása, a

Célok - hovatartozás érzésének erősítése, életminőségének javítása

Általános megfogalmazás Idősek igényeit kielégítő kulturális, szabadidős programok folyamatos
és rövid-, közép- és szervezese
hosszútávú időegységekre

bontásban Tájékoztatás a célcsoportot érintő helyi ellátásokról, szociális

támogatásokról

Adatgyűjtés, igényfelmérés,

Intézkedés tartalma Tájékoztatás, szervezés,

Le bo n yo I ítá s

Az intézkedés

megvalósításának 2016.12.31.

határideje

Az intézkedés Lebonyolító szervezetek (Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, négy
eredményességét mérő nyugdíjas egyesület, egyházak) statisztikái, beszámolói
dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban Befejezett

lévő/befejezett/tervezett)

Az idöskorúak rendszeresen részt vesznek a kulturális rendezvényeken,Eredmény
eljutnak az ország különböző helyeire.

1.



Módosítás Határidő folyamatos, fenntartásra érdemes cél.

Idősek

Az idősek informatikai jártasságának javításaIntézkedés címe:

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt Az idősek informatikai jártasságának hiánya
esélyegyenlőségi

probléma megnevezése

Célok -

Rövid: Felmérés készítése, kérdőívek, klubok, helyi eszközpark felmérése
Általános megfogalmazás

és rövid-, közép- és Közép: oktatás megszervezése, esetleges eszközhiány pótlása

hosszútávú időegységekre Hosszú: oktatás, felhasználói szint elérése
bontásban

Szórólapok, kérdőívek készítése

Intézkedés tartalma Helyi eszköz, szakember, oktató biztosítása

Felhasználói szint elérése

Az intézkedés

megvalósításának 2018.12.31.

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő Civil Szervezetek Közössége és a Civil Ház tanfolyamainak dokumentumai

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő

Az ITjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény Évente 20-25 időskorú szerez felhasználói szintű inetrnet ismereteket.

Módosítás Határidő folyamatos, a cél fenntartásra érdemes, amíg van igény.

Idősek

Intézkedés címe: Demens személyek biztonságos életvitelének segítése

2.

3.



A helyzetelemzés

kővetkeztetéseiben feltárt Egyre több a demens személy, akinek életviteléhez segítségnyújtás

esélyegyenlőségi szükséges

probléma megnevezése

Célok-

Általános megfogalmazás

és rövid-, közép- és A nappali ellátúrendszer átalakítása a demens ellátásra

hosszútávú időegységekre

bontásban

Intézkedés tartalma Biztonságos környezet, mentálhigiénés fejlesztés, családtagok bevonása

Az intézkedés

megvalósításának 2017.12.31.

határideje

Az intézkedés Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Szociális ellátó szervezetek
eredményességét mérő munkanapói
dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő

Az Irjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény A demens személyek ellátásának volumene nő

Módosítás Határidő folyamatos, fenntartásra érdemes cél.

Fogyatékkal élők

Intézmények akadálymentesítéseIntézkedés címe:

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt Akadálymentesítés hiánya
esélyegyenlőségi

probléma megnevezése

Célok -

Általános megfogalmazás Az önkormányzat folyamatosan arra törekszik, hogy a közintézményekben
és rövid-, közép- és a teljes akadálymentesítés megtörténjen
hosszútávú időegységekre

bontásban

Adatgyűjtés, igényfelmérés,
Intézkedés tartalma

Tervezés

1.



Kivitelezés

Az intézkedés

megvalósításának 2018. 12.31.

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő ingatlanok aktiválási jegyzőkönyve

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő

Az ITjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény Valamennyi ingatlan-felújítás során megtörtént az akadálymentesítés

Módosítás Határidő folyamatos. A cél fenntartásra érdemes.

Fogyatékkal élők

Intézkedés címe: Az önkormányzat honlapjának fejlesztése

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt I Az önkormányzati honlapon a hangos és a vakok és gyengén látók

esélyegyenlőségi Számára szükséges verziók elérésének hiánya, e-önkormányzat hiánya

probléma megnevezése

Rövid: Közérdekű adatok teljes körű megjelenítése
Célok -

Általános megfogalmazás Közép: honlapon a hangos és a vakok és gyengén látók számára szükséges

és rövid-, közép- és verziók elérése

hosszútávú időegységekre Hosszú: A jogszabályok által biztosított teljes elektronikus ügyintézés
bontásban megteremtése

Közérdekű adatok feltöltése és aktualizálása
Intézkedés tartalma

Pályázati lehetőségek felkutatása és a pályázatok megvalósítása

Az intézkedés

megvalósításának 2016. 12.31.

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő www.bekesvaros.hu
dokumentumok

2.



Lejárt/nem lejárt határidő Liejárt határidő

Az IT jelenlegi állapota

(folyamatban Tervezett

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény Honlap tartalmi megújítása megtörtént. ASP bevezetése csúszik.

Módosítás Határidő folyamatos. A cél fenntartásra érdemes.

Fogyatékkal élők

Intézkedés címe: Fejlesztő foglalkoztatás létének megmaradása

A helyzetelemzés

következtetéseiben feltárt (Jelen állapot szerint 2015.12.31-ig lesz szociális foglalkoztatás), amit

esélyegyenlőségi 2017. április 1-től felváltott a fejlesztő foglalkoztatás

probléma megnevezése

Célok-

Általános megfogalmazás

és rövid-, közép- és A fejlesztő foglalkoztatás megőrzése

hosszútávú időegységekre

bontásban

Foglalkoztató-helyek akkreditálása,
Intézkedés tartalma

foglalkoztatás további biztosítása

Az intézkedés

megvalósításának 2016. 12.31. és folyamatos

határideje

Az intézkedés

eredményességét mérő Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ ellátási szerződései

dokumentumok

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő

Az ITjelenlegi állapota

(folyamatban Folyamatban

lévő/befejezett/tervezett)

Eredmény A szociális foglalkoztatás -fejlesztő foglalkoztatás néven - a módosított

jogi keretek között folytatódik.

Módosítás
Határidő folyamatos. A cél fenntartásra érdemes, felszabaduló kapacitás

függvényében férőhelyszám növelés.

3.



Összegzés

Intézkedés Határidő Megjegyzés/Fel ülvizsgálat eredménye
1. Adósságkezelési tanácsadás 2018. 12. 31. Részben teljesült, folyamatos fenntartás

prevenció szükséges
2. Rendszeres prevenciós 2018. 12. 31. Részben teljesült, folyamatos fenntartás

szűrővizsgálatok népszerűsítése szükséges
3. Otthonok elvesztésének 2016. 01. Ot, Részben teljesült, folyamatos fenntartás

megelőzése folyamatos szükséges
4. HHH-s családjainak motiválása 2013. szeptem- Folyamatosan teljesül, fenntartása szükséges

• berétől, nevelési
! évenként

5. HHH-s gyermekek 2013. szeptem- Folyamatosan teljesül, fenntartása szükséges
iskolakezdésének segítése berétől, nevelési

évenként
6. HHH-s gyermekek arányainak 2013. szeptem- Folyamatos nyomonkövetés és fenntartók

javítása a város iskoláiban berétől, nevelési tájékoztatása szükséges
évenként

7. HHH-s gyermekek 2013. Folyamatosan teljesül, fenntartása szükséges
esélyegyenlőségének javítása a szeptemberétől,
szolgáltatásokhoz jutás nevelési évenként
támogatásával

8. Felnőttoktatás támogatása 2013. szeptem- Igény hiányában nem teljesült, de a cél
berétől, nevelési fenntartásra érdemes

évenként
9. Ifjúsági iroda működtetése 2017.01.01, Nem teljesült. A cél fenntartása szükséges

határidő módosításával.
10. Az 55 év feletti nők Folyamatosan teljesül, fenntartása szükséges

foglakoztatásának biztosítása, 2023. 12. 31.
növelése

12. Idősek számára aktivitást megőrző Civil szervezeteken és közművelődési
programok szervezése 2016. 12. 31. intézményhálózaton keresztül folyamatosan

teljesül. Cél fenntartása indokolt.
13. Az idősek informatikai 2016. 12. 31. Civil szervezetek bevonásával folytatható.

jártasságának javítása
14. Demens személyek biztonságos 2017. 12. 31. Teljesült, a cél hosszú távú fenntartása indokolt.

életvitelének segítése I

15. Intézmények akadálymentesitése 2018. 12. 31. Több közintézmény vonatkozásában teljesült,
folytatása szükséges, Új határidő tűzésével

16. Az önkormányzat honlapjának 2018. 12. 31. Folyamatban van.
fejlesztése

17. Fejlesztő foglalkoztatás létének 2016. 12. 31., majd Megváltozott Jogi keretek között cél
megmaradása folyamatos folyamatosan teljesül, fenntartása indokolt.

Megvalásítás

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 Esélyegyenlöségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását
követően biztosítsák, hogy az intézményűk működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos



egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hozott létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hoztunk létre, amely feladatai:

• 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 szűkséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,

a HEP lT aktualizálása,

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

döntésre

• az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása

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

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

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. A Fórum működését megfelelően
dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. A Fórum javaslatot tesz az HEP lT 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 ás 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 nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért
eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és

az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi

média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek
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különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek
támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a helyi esélyegyenlősési
referens 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 bánásmádra 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
m egva lós ít ásá b a n.

• Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP II kijelölt irányítóinak,

• Az önkormányzati intézmények veietoi 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 lT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen



az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá,
hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kőtelezettség alapján a települési
önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet
vállaljanak. (Ld. p1. a köznevelési Intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt — de ennél gyakrabban, p1. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér
a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak
érdekében, hogy a célok teljesíthetök legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól Számított 30
napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselötestületének a szükséges
intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ők) meghatározásáról, és — szűkség esetén — felelősségre vonásáról.

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás kővetkezik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.

4. A felülvizsgálat elfogadás módja és dátuma

Békés Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló
szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően
a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

II. Ezt követően Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatát (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a(z) /2017. (Vl.29.) számú
önkormányzati határozatával 2017. június hó 29. napján elfogadta.

Dátum: Békés, 2017. június 29:

lzp7’or Tárnok Lászlóné
pol’rmester jegyző


