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Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2013.(XII.16.). sz. határozatával
fogadta el Keszü Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját ( a továbbiakban: HEP) 20132015. évekre.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény rendelkezik a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőség programjáról,
amelynek időarányos magvalósulását a 31. §. (4) bekezdés értelmében kétévente felül kell
vizsgálni és a helyzetelemzést valamint az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően
módosítani kell.
A 2013. év végén elfogadott HEP felülvizsgálata az alábbi szempontok miatt indokolt:
a.) a HEP intézkedési tervében foglalt feladatok végrehajtására nyitva álló határidők nagy
része lejárt, hosszabbításuk szükséges,
b.) Eu forrásból származó pályázati támogatásban csak hatályos HEP megléte esetén
részesülhet az Önkormányzat.
Helyi Esélyegyenlőségi Program:
A település bemutatása
Keszü község életében a HEP elfogadásától a felülvizsgálatig eltelt időben nem történtek
olyan lényeges változások, amelyek módosítanák a helyzetelemzést a célcsoportok és a
vizsgálandó területekre nézve.
Célok
Az eddig megfogalmazott célokban változás nem történt.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1./ Jogszabályi háttér bemutatása
1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A 2013. évi LXXV törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosította a
vonatkozó jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1.-étől az átmeneti
segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként
megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvény felhatalmazása szerint a
települési önkormányzatoknak 2014. december 31.-ig kellett megalkotnia az önkormányzati
segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletet.
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások rendszere 2015. március 1. napjától
jelentős mértékben átalakult, az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
élesen elválasztásra kerültek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi
közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1. –től a járási hivatalok állapítják meg.
Ezek az ellátások a következők:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
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közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
egészségügyi ellátásra való jogosultság.

Egyéb támogatások megállapításáról az önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtott támogatás neve egységesen: települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit,
típusait a Képviselő-testületek határozták meg.
1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
A kötelezettség és az új feltétel rendszer alapján Keszü Község Önkormányzata megalkotta
2/2015.(II.11.) sz. a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló rendeletét.
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 leszakad 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, y mint a 28 ország egy irányban fejlődik majd tovább.
Magyarországa következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel.
Az összes forrás 60 %-át a gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk, 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 %-át közvetlenül a kis- és
középvállalkozások megerősítésére fordítják, és a pályázati rendszerben is több változásra
lehet számítani.
2014-2020 időszak Operatív Programok:
- Gazdaság fejlesztési és innovációs OP (GINOP)
- Versenyképes Közép-Magyarország OP (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 és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal.
A Képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati választások után rövid idő alatt megalkotta a
2014 -2019. időszak gazdasági programját, amelyről a lakosság a 2015. évi költségvetéshez
kapcsolódóan kapott tájékoztatást.
2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A program megalkotása óta nem történt e tárgykörben változás.
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2.3. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Változás nem történt.
3./ A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége
A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban kiemelendő: csak önkéntes nyilatkozat
alapján lehet valakiről nyilvántartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. Az
önkormányzati adatgyűjtés során is csak akkor lehet pl. roma származásúnak figyelembe
venni valakit, ha a személy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és formában
önkéntes nyilatkozatot tett.
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és új fejlesztési lehetőséget nem
tártunk fel. A fejlesztési lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.
4./ A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és fejlesztési lehetőséget nem tártunk
fel. A fejlesztési lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.
5./ Nők helyzete, esélyegyenlősége
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és fejlesztési lehetőséget nem tártunk
fel. A fejlesztési lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.
6./ Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és fejlesztési lehetőséget nem tártunk
fel. A fejlesztési lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A felülvizsgálat során a helyzetelemzésben új problémát és fejlesztési lehetőséget nem tártunk
fel. A fejlesztési lehetőségek a korábbi megállapításokkal azonosak.
8./ Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása.
A településen lényegi változás nem történt az önszerveződő közösségek éltében. Új szereplő
nem jelent meg, a régi szereplők köre annyiban változott, hogy a 2014. évi nemzetiségi
önkormányzati választáshoz kapcsolódóan a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a községben
megszűnt.
9./ A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A felülvizsgálat során új probléma nem merült fel, a www.keszu.hu honlapon minden
lakosságot érintő, közérdeklődésre számot tartó eseményt közzéteszünk, visszacsatolásra,
véleményalkotásra lehetőség van. A HEP -hez lakossági, civil szervezeti észrevétel,
megjegyzés a felülvizsgált időszakban nem volt.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Terv Intézkedési Terve (HEP IT)
A Helyi Esélyegyenlőségi Terv Intézkedési Tervében 2013-ban meghatározottak továbbra is
aktuálisnak tekinthetők.
A helyzetelemzésben megállapítottak alapján az intézkedések felülvizsgálata, a lejárt
határidejű intézkedések részletes elemzése:
I.

A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége
Az esélyegyenlőség a munkanélküliség csökkentésében megvalósult, illetve
folyamatos. A bővülő közfoglalkoztatási lehetőségek függvényében több roma,
illetve mélyszegénységben élő személy közmunkában történő foglalkoztatása
valósul meg. Jelenleg 17 fő közfoglalkoztatott van, a HEP elkészítés időszakában
jellemző 8 – 10 fő helyett.
Intézkedés eredményességét mérő dokumentum: Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági
szerződés.
Határidő: lejárt, meghosszabbítása: folyamatos
IT jelenlegi állapota: Teljesült, illetve folyamatban
Módosítás: nem szükséges.
Igazolása: polgármesteri nyilatkozat

II.

A gyermekek esélyegyenlősége
A csellengő gyerekek szünidei és hétvégi hasznos és értelmes elfoglaltsága
szervezésében az IKSZT program keretében megvalósult Közösségi Ház program
szervezője által rendezett foglalkozások segítenek.
A gyermekjóléti szolgálat Pécs központtal indít programokat, sajnos a szülők
együttműködése, illetve a gyermekek utaztatása -felügyelete még nehézkes.
Keszü Község Önkormányzata 2015/2016 tanévben meghirdette az „Egyenlő
eséllyel a középiskolába vezető úton „ c. pályázatot, amely a 3,5 tanulmányi átlag
feletti hátrányos helyzetű családban élő – az általános iskola felső tagozatán tanuló
– 5 legjobb eredményt elérő gyermekek számára nyújt anyagi támogatást.
Intézkedés eredményességét mérő dokumentum: Gyermekjóléti Szolgálat. Óvoda
–Művelődési Ház munkájáról való beszámoló.
Határidő: lejárt, meghosszabbítása: folyamatos
IT jelenlegi állapota: részben megvalósult, további fenntartási indokolt
Módosítás: középfokú továbbtanulást ösztönző pályázat lehetősége
Igazolása: beszámolók anyaga, pályázat eredménye, polgármesteri nyilatkozat
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III.

A nők esélyegyenlősége
A nők foglalkoztatásának elősegítése – részben megvalósult,m további
fenntartása indokolt. . A közmunkában foglalkoztatottak ( mezőgazdasági
munkák ) 35 %-a nő

.

Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: munkaszerződések
IT jelenlegi állapota: megvalósult
Határidő. lejárt, teljesült
Módosítás nem szükséges az IT további fenntartása indokolt
Igazolása: polgármesteri nyilatkozat

IV.

.Az idősek esélyegyenlősége
Az időskorú lakosság informatikai jártasságának emelése nem járt sikerrel. A
kezdeményezett tanfolyamra érdeklődő nem jelentkezett.
Határidő: 2015. december 15.- i határidő meghosszabbítása indokolt: 2017. dec.
31.-re.
Módosítás: egyéb, az időskorúak érdeklődésére számot tartó népszerű kérdésekkel
foglalkozó előadások, programok szervezése.
Igazolása: polgármesteri nyilatkozat

V.

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége
A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása részben megvalósult.
Közintézményeink akadálymentesítése megtörtént. A mozgáskorlátozottak
számára a segítséget – rájuk vonatkozó kedvezmények biztosításában – megadjuk.
A fogyatékossági támogatás igénylésében szintén segítségére vagyunk a jogosulti
körnek.
Látássérült a községbe nem él, a csökkent értelmű lakosokat a falu nem közösíti ki.
Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Családsegítő Szolgálat
munkájáról való beszámoló.
Határidő: lejárt, meghosszabbítása 2017. december 31.-ig indokolt
IT jelenlegi állapota: folyamatosan teljesül.
Eredmény: az IT részben megvalósult, az újonnan fogyatékossá váló személyek
miatt fenntartása indokolt.
Módosítás: nem szükséges
Igazolása. polgármesteri nyilatkozattal.
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A HEP IT részletei
A HEP IT- ben megfogalmazott és a felülvizsgálat idejéig meg nem valósult intézkedések
megvalósítása szükséges.
A 321/2011.(XII.27.). Korm. rendelet 6. §.-ának megfelelően lefolytatott vizsgálat alapján
megállapítható, hogy a helyzetelemzésben feltártak Keszü Község vonatkozásában továbbra
is helytállóak.
Megállapítható, hogy a lejárt határidejű intézkedések végrehajtásában előrelépések történtek,
de fenntartásuk továbbra is indokolt. .
A felülvizsgálat során a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása, csak a leírt IT pontnál
szükséges, illetve új esélyegyenlőségi program elfogadása Keszü község esetében nem
szükséges.
Keszü, 2015. október 20.

Buday-Sántha Attila
polgármester
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dr. Barta Zsuzsanna
jegyző

