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Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án, 15,00 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit és Guttyán Edina
testületi tagok.
Bejelentéssel van távol:
Bódi Marianna és Tóth-Varga Valéria testületi tagok
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra
az önkormányzat jegyzője
Pozsa Sándorné
az önkormányzat gazdaságvezetője

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül
5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendre tett javaslatot.
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta.

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot
hozta.
65/2015.(VI.08.) Kt.
Határozat
A napirendi pontra tett javaslatról
Kengyel Községi Önkormányzat
elfogadja.

Képviselő-testülete a

Napirendi

pontra

tett

javaslatot

I. NAPIREND:
Előterjesztés a Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola működtetésének vállalásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
törvény előírja, hogy a helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig a
Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a helyi önkormányzati képviselők választását követő év
szeptember 1-jétől működteti-e a Kengyeli Kossuth Lajos általános iskolát vagy pedig nyilatkozik arról,
hogy nem képes vállalni a működtetői feladatokat, anyagi körülményei miatt.
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Kengyel Község önkormányzata 2012-ben úgy döntött, hogy az iskola működési költségeit nem képes
vállalni. Az iskola működtetéséről szóló megállapodás alapján az önkormányzatnak 2013. január 1-je és
2015. augusztus 31-e közötti időszakra havi 1,462 ezer forint hozzájárulást kell fizetnie.
Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaságvezetője elmondja, hogy amennyiben úgy dönt a Képviselőtestület továbbra sem tudja vállalni az általános iskola működtetését, akkor hozzájárulási díjat kell fizetnie az
Önkormányzatnak, melynek összegét jelenleg nem tudjuk.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester és Pozsa Sándorné gazdaságvezető adott választ, melyet a
kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot
hozta.

66/2015.(VI.08.) Kt.
Határozat
A Kengyeli Kossuth Lajos általános iskola működtetésének vállalásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 1jétől továbbra sem képes teljesíteni a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 74.§. (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, az
illetékességi területén lévő , saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését a
saját és átengedett bevételei terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse és a további szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. június 15.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot
Irattár
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II. NAPIREND:
Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával kapcsolatos
pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli kiegészítés
nem hangzott el.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag.
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület
egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot
hozta.

67/2015.(VI.08.) Kt.
Határozat

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat
benyújtásáról, önerő biztosításáról

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II.4 pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

1.

A beruházás bruttó értéke 19.034.506 Ft, melyhez az önkormányzat 15% azaz
2.855.176 Ft + 2.647.059 Ft saját erőt biztosít a felmerülés időpontjában az aktuális
évi költségvetésből.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
MÁK
Irattár
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III. NAPIREND:
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról /írásban/
Előadó: Németh Lajos József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Németh Lajos igazgató úr elmondja, hogy a 2013. évben a Képviselő-testület elfogadta a Helyi
Esélyegyenlőségi programot, amit két évente felül kell vizsgálni és a Helyi Esélyegyenlőségi Program
Intézkedési Tervét módosítani szükséges. A felülvizsgált és aktualizált helyi esélyegyenlőségi programok
megléte a benyújtandó pályázatokhoz elengedhetetlenül fontos.
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot
hozta.

68/2015.(VI.08.) Kt.
Határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program
módosítását a a melléklet szerint el fogadja.
Felelős: polgármester
Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
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Melléklet a 68/2015.(VI.08.) Kt. határozathoz

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel Kengyel Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, 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 képviselő-testület a programot 2015. évben felülvizsgálta, és a megállapítások alapján módosította. A
módosításokat *jel és dőlt betűs írásmód mutatja.

A település bemutatása
Kengyel község az Alföld szívében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. A megyeszékhely,
Szolnok 30 km-re, két közeli város, Martfű 10 , illetve Törökszentmiklós 15 km-re van tőle. A városok mind
közúton, mind tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetőek.

A régészeti leletek tanúsága szerint évezredek óta lakott Kengyel környéke. Az Alföld magyar és kun
lakossága a XV. század elején Kengyelen számottevő keveredést mutatott. Kengyelnek több mint fele a rác
névcsoporthoz tartozott. Utódai ma is elég nagy számban találhatók itt, és származásuk emlékét a „Rácz”
családnevű magyarokban tartották fenn.

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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1479-ben Kengyel már mezőváros, a Szapolyai család birtoka. Az 1571. évi török fejadó-összeírásban
Kengyel falu a szolnoki szendzsákban a szolnoki nahijébe tartozott, 57 háza és 1 temploma volt. A török
uralom végén a települést többször feldúlták, majd a Rákóczi-szabadságharc idején a rácok teljesen
elpusztították. A lakatlanná vált Kengyel a XVIII. század elején már az Almásy család birtoka, akik 1725-től
a pusztát a Törökszentmiklóst betelepítő lakosoknak adták bérbe. Maga Kengyel-puszta csak a XVIII-XIX.
század fordulóján kezdett újra benépesülni. A XIX. század végére az Almásyakon kívül különböző nemesi
családok is birtokot szereztek Kengyelen, mely uradalmak fejlődését a vasút megnyitása jelentősen
elősegítette.

A Nagyatádi-féle földreform során Pusztakengyelen 1281-en kaptak földet, ezért 1928. október 1-től
kezdődően Pusztakengyelen jegyzői kirendeltséget létesítettek. Ugyanekkor került jóváhagyásra a
lakásépítés. A 2 tantermes, 2 tanerős állami iskola is ekkor létesült. A református templom 1929-ben épült.
Ekkor már postahivatal és telefonközpont is működött. 1934-ben szentelték fel a római katolikus templomot
és Bagimajorban a katolikus kápolnát. 1938-ban újabb iskola épült, és ekkor létesült először a településen
orvosi állás. 1942-ben további iskola és orvosi lakás átadására került sor, de a II. világháborúban
megsérültek, és 1947-re építették újjá.

1943-ban Pusztakengyelen az Országos Földhitelintézet 218 házhelyet osztott ki az újabb igénylők között.
Azonban hosszú ideig a lakosságának a nagyobb része változatlanul a tanyákon élt.

A II. világháború idején a település többször gazdát cserélt, míg 1944. október 23-án véglegesen a szovjet
csapatok kezére került. Ezt követően a telep területén és a puszta határában 128 szovjet, 4 román, 55 magyar
és német katonát temettek el.

A községgé válást az 1945-ös földreform nagymértékben elősegítette. Kengyel 1946. január 1-jével
véglegesen elszakadt Törökszentmiklóstól, és önálló községgé alakult.

Kengyel lélekszáma a XIX. század elejétől az 1950-es évek elejéig folyamatosan növekedett, utána azonban
az agrárnépességet sújtó erőszakos intézkedések és a nagyipar elszívó hatása miatt csökkenni kezdett.

Kengyel villamosítása viszonylag későn, 1950-ben kezdődött meg. Ebben az évben épült a község
művelődési háza is. A 4 tantermes, emeletes iskola 1958-ban készült el. 1960-ban egy óvoda működött a
településen.

A FALU ÉLETE NAPJAINKBAN
Kengyel gazdasági életében mindig a mezőgazdaság játszotta a főszerepet. A XIX. században a pusztán
szarvasmarhát, lovakat és juhot tenyésztettek, és a gabonaféléken kívül repcét és dohányt termesztettek. A
községben ma már a gazdaságban az állattartás mellett a gabonafélék termesztése az elsődleges.
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Hosszú évtizedeken keresztül a termelőszövetkezetek jelentették a szerény megélhetést a családok jelentős
részének. Sokan a környező településekre jártak dolgozni, és mellette virágoztak a háztáji gazdaságok. A
rendszerváltozás sem módosította Kengyel mezőgazdasági jellegét. A szövetkezeti gazdálkodás után
megindult a magángazdaságok működése . Ipari termelés azonban továbbra sem alakult ki a községben.
Némi változást a vállalkozások fellendülése jelentett, de ezek inkább csak szolgáltatásokra szorítkoznak. A
gazdasági szerkezetváltozással sajnos a községben is ismertté vált a munkanélküliség. A lakosság jelentős
része a közeli martfűi, szolnoki és törökszentmiklósi ipar üzemeibe járt dolgozni. A gyárak munkaerőleépítése során sokan munkanélkülivé váltak. Az önkormányzat csak a szakképzetteket tudja foglalkoztatni,
de a rászorulóknak közhasznú foglalkoztatással és szociális segéllyel próbál segítséget nyújtani. A
munkanélküliség és a megélhetési gondok miatt kevés új ház épül a településen.

Kengyel önkormányzata a rendszerváltozás után alakult meg, az óta biztosítja a község zavartalan
működését. Fő célkitűzése a kiegyensúlyozott gazdálkodásra helyezett alapellátási feladatok színvonalas
működtetése , illetve a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. A képviselőtestület arra
törekszik, hogy a faluban élő lakosság jól érezze magát, és helyben kapjon meg minél több szolgáltatást.
Így természetes a víz-, gáz-, és telefon szolgáltatás. 2013-ban épül ki a csatornarendszer. Az úthálózat nagy
része fedett. Van posta, helyi bank, bankautomata. Az orvosi ellátás két felnőtt és egy gyermek körzettel
megoldott. Van fogorvosunk, gyógyszertár is működik. Az általános iskolában 268 gyermek tanul, a most
felújított óvodába 108 főt írattak be.

A képviselőtestület kiemelten támogatja a közművelődést is. Egy szépen felújított épületben működik a
könyvtár és a művelődési ház. A könyvtárban elhelyezett kötetetek száma közel 25.000. Lehetőség van
helyben olvasásra, internetezésre is. A művelődési ház gyakori színtere a közösségi rendezvényeknek.
Működő csoportok : olvasókör, néptánc együttes, moderntánc együttes, rock zenekar, nyugdíjas klub, hímző
kör, foltvarró kör. Gyakorta szerveznek kulturális programokat a helyi civilszervezetek. Működésüket
szintén segíti a képviselőtestület.
A sport is támogatott terület. Helyi sportegyesület működik, illetve harmincéves múltra tekint vissza a
Kengyelfutás tömegsportnap.
A Kengyeli Futár című helyi újság 1997. augusztusától havonta jelenik meg.
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NÉPESSÉG
A lakosság számának alakulása 2007. és 2012. között
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Kengyel lakossága folyamatosan csökken. Ennek legfőbb oka, hogy helyben nincs számottevő munkahely, s
a környező városok üzemek sem tudnak elegendő munkát biztosítani. Így sokan döntenek a lakóhelyváltoztatás mellett. Egy másik nyomon követhető tényező a családok szétválása. Gyakran az egyik fél a
gyerekekkel együtt egy másik településre költözik.
Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a népességfogyás mértéke egyre kisebb. A 2008. évi 1,6 %-ról
napjainkra 0,6 %-ra csökkent.

Öregedési index
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A mutatók alapján a 65 éven felüliek aránya folyamatosan meghaladja a 14 év alattiakét, vagyis a település
az öregedés jeleit mutatja.
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Mint minden településen, Kengyelen is van népességvándorlás. Sajnos a betelepülők mindig kevesebben
vannak, mint az ide vándorlók, így ez a tényező is a csökkenti az állandó népességet.

Természetes szaporodás
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A természetes szaporodás adatai is a lakosságszám csökkenésének irányába mutatnak. A vizsgált időszakban
átlagosan 24 %-kal haladja meg a halálozások száma a születésekét.

A lakosság korösszetétele
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Az adatok szerint Kengyelen a munkaképes korú lakosság dominál, arányuk 66,18 %.

A lakosság korösszetétele nemek szerint
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Ha a lakosság nemek szerinti korösszetételét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy összességében nagyon közeli
az arány, 1 % eltérés van a nők javára. Ha más összetételt vizsgálunk, 59 éves korig a férfiak vannak
többségben, ami 4 % pluszt jelent. Nagy a változás a 60 éven felüliek körében, ahol 22 %-kal vannak többen
a nők.

Értékeink, küldetésünk

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Kengyel 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 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).
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A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét
a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP Intézkedési Terv 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 elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
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a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Kengyel Község Önkormányzata döntésein keresztül is kifejezi elkötelezettségét az esélyegyenlőség mellett.
Ennek érdekében a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátása mellett a nem
önkormányzati fenntartású intézményeivel, társszervezeteivel, civil szerződéseivel, egyesületeivel és
alapítványaival közösen törekszik az esélyegyenlőséget a település valamennyi lakójára kiterjeszteni.

Az esélyegyenlőségi célcsoportok életét szabályozó rendeletek :







a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról;
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról;
a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről;
a lakáscélú támogatásokról;
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodása

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal

Fontos, hogy az esélyegyenlőségi szempontok megjelenjenek a fejlesztési koncepciókban, ezért kiemeljük
azokat azokat a helyi rendeleteket, koncepciókat, programokat és terveket, amelyek szervesen és
elválaszthatatlanul kapcsolódnak az esélyegyenlőség kérdésköréhez.
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•

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program

•

Környezetvédelmi koncepció

•

Egészségügyi koncepció

•

Gazdasági program 2011-2014




Vagyongazdálkodási terv
Településrendezési terv

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

A helyi Esélyegyenlőségi Program és a Kistérségi Esélyegyenlőségi Program egyeztetett.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A releváns adatok rendelkezésre állnak, kutatások nem készültek.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Kengyelen nem él roma lakosság, a szegénység és a mélyszegénység azonban jelen van, sőt növekszik.
Számukra csak hozzávetőlegesen, különféle források alapján lehet következtetni. Egyes becslések szerint ma
Magyarországon kb. négymillióan élnek létminimum alatt, és állami szerepvállalás nélkül esélyük sincs
arra, hogy ebből az állapotból önerőből kilépjenek. A KSH adatai alapján a népesség 14 százaléka számít
jövedelmi szegénynek, arányuk egyre nő. A szegénységségbe való süllyedés leginkább a gyermeket nevelő
családokat (különösen az egyedülálló szülők és a sokgyermekesek esetén), a fiatalabbakat (köztük a
gyerekeket) és az egyedül élőket fenyegeti. A mélyszegénység egyre jobban terjed, és a legsúlyosabb hatását
a gyermekeken keresztül fejti ki, akik a minták, szerepek révén, az alapvető szükségletek hiányában
felnőttként újratermelik a szegénységet.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
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Kengyelen a nyilvántartott álláskeresők aránya öt év átlagában 12 % körüli, 2012-ben 10,24 % volt. Ezen
belül 2009-ben és 2010-ben a férfiak munkanélkülisége meghaladta a nőkét, 2011-ben azonos szinten
mozogtak, míg 2012-ben a női álláskeresők száma volt magasabb.
A tartós munkanélküliek számát áttekintve megállapítható, hogy 2012-ben jelentős emelkedés történt, a
korábbi átlagos 19 % után 43 %.
Ha a munkanélküliek korösszetételét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a 21-25 év közöttiek aránya
kiemelkedően magas, 2012-ben 16 %. Ez tulajdonképpen a pályakezdők korosztálya. A korosztályon belüli
adatok még kedvezőtlenebbek, a vizsgált időszakban a munkanélküliek száma folyamatosan emelkedett,
2012-ben 39,4 % volt. Ebben az évben a nők 40 és a férfiak 38,7 %-ának nem volt munkája.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Településünkön magas az alacsony iskolai végzettségűek száma. A 8 osztálynál kevesebbet végzők nagy
része az idősebb korosztályhoz tartozik, sokuknak nem volt lehetősége a nyolc osztályt elvégezni,
általánosan jellemző a négy vagy a hat osztály. Napjainkban szerencsére nagyon ritka az általános iskolából
való kimaradás, inkább a középiskolai tanulmányokra jellemző a lemorzsolódás.
A nyilvántartások alapján a munkanélküliek fele rendelkezik csak általános iskolai vagy annál alacsonyabb
iskolai végzettséggel, közöttük 2-3 %, aki nem végezte el a nyolc osztályt.
c) közfoglalkoztatás
Kengyelen kevés a munkahelyek száma, ezért nagy jelentőségű a közfoglalkoztatás lehetősége még akkor is,
ha a munkaképes korú lakosság 4-5 %-ának, 2012-ben 3,4 %-ának jelentett munkalehetőséget.
Községünk legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat (36 fő), utána a KIK-hez tartozó általános iskola
következik (24 fő). Állami foglalkoztató még a gyermekjóléti szolgálat és az idősek otthona.
A működő vállalkozások a mezőgazdaság, a kereskedelem és a vendéglátás területén alkalmaznak általában
10 fő alatti munkavállalót, gyakran inkább egy-két főt.
A közmunkaprogramot 2012. évig az önkormányzat fogta össze az intézményei bevonásával. 2013-ban az
általános iskola a KIK-en belül alkalmaz közmunkásokat.
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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.)
Mivel Kengyelen kevés a helyi munkalehetőség, létfontosságú a környező városok (Martfű,
Törökszentmiklós) és a megyeszékhely, Szolnok megközelíthetősége, hiszen ott nagyobb az esély az
elhelyezkedésre.
Szolnokra rendszeres vonatpárok közlekednek, alkalmazkodva a munkakezdésekhez. A megyeszékhelyre
autóbusszal csak martfűi vagy törökszentmiklósi átszállással lehet eljutni, de ez csak egy nagyon ritka
alternatíva. Közúton 30 perc alatt megközelíthető a város. Törökszentmiklós felé végig megfelelő a közutak
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állapota, viszont Martfű határáig nagyon elhasználódott a bekötőút. Martfűre van vonat-és autóbuszjárat is.
Törökszentmiklós csak autóbusszal közelíthető meg.
Helyi (ideiglenes) foglalkoztatási lehetőséget jelenthet a csatornahálózat kiépítése. Most is várható, hogy a
kivitelezők helyi vállalkozásokat, munkaerőket is bevonnak az építkezésbe.
Hosszabb távon jövőjük lehet mezőgazdasági jellegű beruházásoknak, illetve a termálkút hasznosításának.
Próbálkozások láthatóak a turisztika területén is.
Növelhetik az elhelyezkedési lehetőségeket a Tudásod a jövőd országos program keretében megvalósuló
informatikai és idegen nyelvi képzések,melyek településünkön is futnak.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Mint a munkanélküliségi rátából is kiderül, a pályakezdő fiatalok helyzete különösen hátrányos, pedig az
életkezdéshez munkalehetőség szükséges. Ezért az önkormányzat kiemelten kezeli a fiatalok
elhelyezkedésének támogatását. Ennek érdekében a megüresedő álláshelyeket többnyire fiatalokkal tölti be.
A közhasznú foglalkoztatás keretében is sok a fiatal. A 2013/14 –es tanévben az általános iskola több
álláshelyet is meghirdet. Mivel az intézményben magas az átlagéletkor, megfelelő jelentkező esetén szívesen
foglalkoztatnak fiatalokat.
Az elhelyezkedni nem tudó fiatalok képzéséhez, továbbképzéséhez legnagyobb mértékben a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal törökszentmiklósi kirendeltsége tud segítséget nyújtani.
A fiatalok elhelyezkedését is segítheti a kedvezményes önerejű informatikai, illetve nyelvi képzés.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Kengyelen nincs ilyen lehetőség. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal törökszentmiklósi kirendeltsége évente egy
alkalommal fórumot tart a munkanélkülieknek.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Mint ahogyan a fiatalok esetében, más nehéz helyzetben lévő rétegek elhelyezkedését is segíti az
önkormányzat. Azonos feltétel esetén elsőbbséget biztosít a hátrányos helyzetben élőknek.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén, egyrészt mert
viszonylag alacsony a foglalkoztatás, másrészt nincsenek hátrányos megkülönböztetésben gyakran részesülő
rétegek.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
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A munkanélküliek helyzetét nehezíti, hogy az őket megillető támogatások mind időtartamban, mind
összegben csökkenő tendenciát mutatnak.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Kengyelen a lakások szinte 100 %-a magántulajdonban van. Az önkormányzat 4 bérlakással és 4 szociális
bérlakással rendelkezik. A bérlakások szolgálati lakásként funkcionálnak, a szociális bérlakásokhoz pályázat
útján juthatnak a rászorulók.
A településen a lakások száma 1.410. Az elmúlt öt évben a lakásállomány 5 db-bal gyarapodott. A lakások
jelentős része igényesen karbantartott, mindössze két épület állapota elfogadhatatlan.
Napjainkban 90 ház áll üresen. Falunkban nincs hajléktalan.

a) lakhatást segítő támogatások
A magántulajdonú lakások fenntartása nagy terhet jelent a tulajdonosok számára, akik között sokan alacsony
jövedelemmel rendelkeznek, ezért támogatásra szorulnak. A lakhatási támogatást vagy a közüzemi számlák
kiegyenlítésével, vagy természetbeni juttatásként (tűzifa) kapják meg az érintettek.
Az adatok alapján 2012-ben számottevően megnövekedett a támogatásra jogosultak száma, ami azt jelzi,
hogy csökkennek a családok jövedelmei.
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b) eladósodottság
Kengyelen is sokan rendelkeznek kedvezőtlen lakáshitellel, számukról nem készült kimutatás, a település
nem részese az adósságcsökkentő programnak. Néhány közalkalmazott élt az árfolyamrögzítés
lehetőségével.
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A II. világháború előtt a lakosság nagyobb része az uradalmak köré települt tanyákon élt. Mára jelentősen
megváltozott a helyzet , csak 50 fő él külterületen. A lakások többsége Kengyel belterületén, illetve a hozzá
tartozó, 5 km-re fekvő Bagimajorban található.
A településen bárki számára hozzáférhető az ivóvíz, az elektromos áram, a gázszolgáltatás. Kiépített a
telefon-és kábeltévés hálózat. Van szervezett szemétszállítás. 2013-ban kezdődik a csatornaépítés. A
tanyákon nem érhető el a gázszolgáltatás és a szemétszállítás.
Kengyelről mind közúton, mind tömegközlekedéssel könnyen megközelíthetőek a közeli városok, így a
helyben nem biztosított szolgáltatások elérhetőek. A főváros 120 km-re van, közúton és vasúton 2,5 órán
belüli az utazási idő.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Telepek, szegregátumok nincsenek Kengyelen.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Kengyelen 2012. évben teljes felújításra került az egészségház. Benne működik két háziorvosi és egy
gyermekorvosi körzet. Ott került elhelyezésre a védőnői szolgálat is. Külön rendelőben praktizál egy
fogorvos. Tehát az orvosi alapellátás a településen megoldott. Az orvosi ügyelet központja a 10 km-re lévő
Martfűn van.
Az iskolaorvosi feladatokat a gyermekorvos látja el. Az óvodai és az iskolai védőnői feladatokat a védőnők
végzik. Jelenleg az egyik védőnői állás betöltetlen.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
A lakosság számára a tüdőszűrés az előírt gyakorisággal biztosított. A gyermekkori kötelező szűréseket,
védőoltásokat a gyermekorvos végzi a védőnők segítségével.
További egészségmegőrző szűrések végett az érintetteknek a törökszentmiklósi egészségügyi központot vagy
a szolnoki kórházakat, illetve a központi rendelőintézetet kell felkeresniük. Gyakori a magánrendelések
szolgáltatásainak igénybe vétele is a közeli városokban.
Vannak próbálkozások bizonyos szűrések helyben elvégzésére a szolgáltatók jelentkezésével vagy
meghívásával (szem-és hallásvizsgálat, ultrahangos szűrés).
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Helyben nem biztosított a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés. Ehhez sem a személyi, sem a
tárgyi feltételek nem adottak. Ez gyakran okoz nehézséget a betegeknek, mert állapotuk miatt nem mindig
tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a betegszállítás hosszadalmas, az egyéni utazás pedig
drága. Különösen probléma, ha nagyobb távolságra, Budapestre vagy Debrecenbe kell utazni.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Kengyelen nem működik főzőkonyha, a közétkeztetést az 5 km-re lévő tiszatenyői önkormányzati konyháról
történő átszállítással oldjuk meg. Így látjuk el az óvodát, az általános iskolát, az idősek otthonát és a házi
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gondozást. A szolgáltató folyamatos egyeztetésekkel biztosítja az előírásoknak megfelelő egészséges
élelmet. Ők üzemeltetik az iskolai büfét is.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen helyi sportkör működik, futball szakosztállyal. Az önkormányzat minden évben anyagilag is
segíti működésüket. Az egyesület kapcsolódik az országos Bozsik programhoz is , ahonnan szintén kapnak
támogatást. Ennek keretében 85 gyermek futballozhat.
Sportkörök, tömegsport formájában az általános iskola is biztosít sportolási lehetőséget tanulónak. Gyakori,
hogy a szülők elviszik sportolni gyermekeiket a közeli városokba . De vannak felnőtt sportolónk is, akik
vállalják az ingázást.
30 éves múltra tekinthet vissza a több száz fős tömeget megmozgató Kengyelfutás Kengyelen
tömegsportnap.
A civil szervetek is rendszeresen szervesnek sportnapokat.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A lakosság az alábbi szolgáltatásokhoz juthat hozzá : étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelző
rendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás
Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étkezést kaphatnak azok, akik szociális rászorultságuk, koruk
vagy egészségi állapotuk miatt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani az étkezést.
Házi segítségnyújtásban részesülhetnek azok, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek, és róluk nem gondoskodnak.
A családsegítő szolgáltatás keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő ,
szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtása saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása
céljából nyújtott ellátás.
Nappali ellátást nyújtó intézmény az idősek klubja, amely a szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idősek klubjába felvehető
az a 18. életévét betö1tött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel támogatásra szorul.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Az önkormányzat az igényeknek megfelelően tudja biztosítani a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatást. Inkább az igények hiánya jelent problémát. Például megfelelő számú jelentkező hiányában nem
működik az idősek klubja.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
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Nincs lehetőség többletjuttatások biztosítására.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A települési közösséget az önkormányzat fogja össze. Rendszeresen ülésezik, ülései nyilvánosak.
Rendeletei hozzáférhetőek a lakosság számára. A fontosabb témákat falugyűlés keretében vitatják meg a
közösséggel. A polgárok tájékoztatását szolgálja a község honlapja, illetve a civilek közösségi portálja.
Gyakori színtere közösségi programoknak a színvonalas művelődési ház. A könyvtári szolgáltatások mellett
internetezési lehetőséget is biztosít a települési könyvtár. A nagy közösségi rendezvények is a
közösségépítést szolgálják. Ezek a következők : március 15-i ünnepség, majális, Kengyelfutás Kengyelen
tömegsport nap, gyermeknap, fogathajtás, falunap, mindenki karácsonya, szilveszteri mulatság.
Az egyre erősödő civil szervezetek számos közösségi rendezvényt szerveznek.
A lakosság nagyobb része római katolikus vallású, de vannak reformátusok is. Mindkét vallás rendelkezik
saját templommal, vasárnap délelőttönként tartanak misét.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Kengyel lakosságára az összetartozás a jellemző. Nincsenek nagy konfliktusok, a helyiek szívesen fordulnak
problémáikkal a képviselőkhöz, a polgármesteri hivatal alkalmazottaihoz, akik segítenek a helyzetek
tisztázásában.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Helyi szolidaritási akciókat általában a katolikus egyház és a civil szervezetek indítanak. Ezek vagy tartós
élelmiszerek gyűjtését jelentik a rászorulók számára, vagy pénzügyi támogatást kérnek beteg gyermekek
orvosi kezelésére.
A szülők önkéntes munkával szívesen segítik a gyermekintézményeket. A civil szerveződések, különösen a
nyugdíjas klubok a település szépítésének aktív részesei.
Nagyon sok önkéntes vesz részt a községi programok lebonyolításában.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Kengyelen nincsenek romák.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Kevés a helyi munkalehetőség

Pályázat útján közmunkaprogramban résztvevők
számának növelése, munkahelyteremtő
vállalkozások felkutatása, támogatása
Képző intézmények felkeresése, kedvezmények
biztosítása

Nehéz a hozzáférés az elhelyezkedést segítő
képzésekhez, továbbképzésekhez
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
A lakónépesség számának fogyása a gyermekkorúakra is jellemző, bár az utóbbi három évben mérséklődés
tapasztalható. Ezt az arányt erősen befolyásolja a születések számának alakulása is. A 2010. évi jelentős
csökkenés után egy évi 35 fős születési átlaglétszámmal tervezhetünk.
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A családok anyagi helyzetét jól jellemzi, hogy a gyerekek több mint fele jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre. Igen magas a rendkívüli gyermekkedvezményt igénylők száma is, itt
azonban 2012-ben csökkenés tapasztalható, ami annak is következménye, hogy az önkormányzat kisebb
összeget fordíthat erre a célra.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
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A hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közül főleg a helyi oktatási
intézményekbe járókat tudjuk figyelemmel kísérni. Természetesen a szülők vagy a középiskolák jelzései
alapján a polgármesteri hivatal , illetve a gyermekjóléti szolgálat munkatársai megteszik a szükséges
intézkedéseket.
Az óvodában és az általános iskolában a gyerekek több mint fele hátrányos helyzetű. A velük való kiemelt
törődést tartalmazza a nevelési, illetve pedagógiai programjuk. Az érintettek teljes mértékben hozzájutnak az
őket megillető kedvezményekhez. Az általános iskolában a HHH tanulók aránya 25%, ezért az intézmény
az IPR program keretében foglalkozik a megsegítésükkel. A programba való belépést fontolgatja az óvoda is.
A kimutatások alapján öt év alatt folyamatosan nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma, 2012-ben 43 volt, ez a
kiskorúak 6 %-a. Az emelkedés akkor is elgondolkodtató, ha tudjuk, hogy a veszélyeztetettség fogalmát
többféleképpen értelmezik.
A tapasztalatok alapján évente a gyerekek 1-2 %-át veszik védelembe. Nagyobb részt a gyerekek viselkedése
alapján kerül erre sor. A megelőzésen kell elgondolkozni.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A szülők nagy része ismeri a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekre való jogosultság előnyeit, ezért
időben adják be az igényléseket. Sajnos mindig akad néhány felelőtlen család, aki elmulasztja a határidőket.
Volt már olyan gyermek, aki ezért nem étkezhetett ingyen. Természetesen az osztályfőnökök, a gyermekléti
szolgálat és a polgármesteri hivatal munkatársai felhívják a szülők figyelmét a mulasztásra.

Gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma :
2008
2009
2010
402
405
428

2011
419

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
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2012
378

A kedvezményes étkezésen kívül az önkormányzat óvodáztatási támogatásban, ingyenes tankönyv-ellátásban
és nyári ingyenes étkezésben részesítheti a rászoruló gyermekeket. A nyári ingyenes étkezés nagy segítséget
jelent a családoknak, hiszen a nyári szünetben is kaphatnak ebédet a rászoruló gyerekek.

Óvodáztatási támogatásban

Ingyenes tankönyv-ellátásban Nyári étkeztetésben

részesülők száma

részesülők száma

részesülők száma

2008 7

176

122

2009 8

184

120

2010 8

207

140

2011 10

190

132

2012 9

178

110

d)
kedvezmé
nyes
iskolai

étkeztetésben részesülők száma, aránya
Ingyenes étkezésre az óvodában és az általános iskolában van lehetőség. Az a tapasztalat, hogy az óvodában
minden rászoruló igénybe veszi, hiszen ott kötelező az étkezés. Az iskolában már nem 100 %-os az igénylés.
Sok gyermek nem hajlandó lemenni a mintegy 500 m-re lévő étkezőbe. Az is megfigyelhető, hogy évente
néhány 50 %-os mérséklésű díjat fizető étkező van. Teljes díjért viszont már senki nem akar étkezni.

Ingyenes étkezésben Ingyenes étkezésben

50 százalékos mértékű

résztvevők száma

résztvevők száma

kedvezményes étkezésre

óvoda

iskola 1-8. évfolyam

jogosultak száma 1-8. évf.

2008

47

40

5
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50

41

5

2010

69

67

2

2011

55

77

1

2012

69

76

1

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen minden gyermek magyar állampolgár.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
Kengyelen két védőnői státusz van, jelenleg az egyik betöltetlen. Ennek ellenére a gyerekek ellátása
zavartalan. A védőnők látják el az általános iskolai tanulókat is.

Egy védőnőre jutó gyermekek száma
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Kengyelen egy gyermekorvos praktizál. A legtöbb gyermeket ő látja el, néhány szülő hordja át gyermekét a
közeli városokba, többnyire azért, mert ott dolgozik. Minden gyermek hozzájuthat az orvosi ellátáshoz, a
rugalmas rendelési idő is ezt segíti.
A háziorvos leterheltsége
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok

d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátást kistérségi együttműködés keretében a gyermekjóléti szolgálat végzi. Két
munkatársukhoz az alábbi tevékenységeket végzik :
• családgondozás a személyes segítő kapcsolat keretében
• szociálisan és/vagy mentálisan veszélyeztetett gyermek ellátása, figyelemmel kísérése, szakemberhez
juttatása
• a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések fogadása, kivizsgálása; visszajelzés az intézmény
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felé.
• kapcsolattartás a helyi gyermekintézmények szakembereivel /védőnők, óvoda, iskola gyermekvédelmi
felelősei/ és egyéb a gyermekek sorsát érintő ügyekben eljáró intézményekkel.
• gyermekpanasz meghallgatása
• örökbefogadás segítése
• intézetből hazakerült gyermek utógondozása
• tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás szociális és mentális ügyekben
• életvezetési tanácsadás
• családi konfliktuskezelés
• pár- és családterápia
• várandós anyák segítése, kórházi szociális munka
• szabadidős gyermekprogramok nyilvántartása és szervezése
• jogi tanácsadás
• pszichológiai tanácsadás
e) gyermekvédelem
A gyermekvédelmi tevékenység helyben és járási szinten történik. 2013-tól a gyámügyi feladatok
átkerültek a Törökszentmiklósi járáshoz. Helyben a polgármesteri hivatal megbízott munkatársa foglalkozik
a gyermekvédelemmel. Az óvodában és az általános iskolában gyermekvédelmi felelősök tevékenykednek.
Meg kell még említeni a gyermekjóléti szolgálat ilyen irányú tevékenységét is.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben az alábbi láncolattól várható azonnali segítség : pedagógus – osztályfőnökgyermekvédelmi felelős- gyermekjóléti szolgálat- jegyző- gyámügy
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A programokhoz a többi gyermekhez hasonlóan a hátrányos helyzetűek is szabadon hozzáférhetnek.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Ezeket a szolgáltatásokat a hátrányos helyzetűek is igénybe vehetik.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nincs arról információ, hogy történt volna hátrányos megkülönböztetés.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
Települési szinten nincs ilyen lehetőség.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A településen a hátrányos helyzetű gyermekek száma meghaladja az 50 %-ot, a halmozottan hátrányos
helyzetűek aránya az iskolában 25 %, az óvodában 10 %. 16 tartósan beteg, fogyatékos gyermekek él
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Kengyelen. Míg a felülvizsgálati szempontok megváltozása miatt az SNI tanulók száma minimálisra
csökkent, a BTMN besorolásúaké növekedést mutat.
A helyi óvodában és általános iskolában minden gyermek számára biztosított az óvodai és iskolai ellátás.
Mindkét intézmény rendelkezik megfelelő programmal és szakemberrel a problémával küzdők
megsegítésére. Csak nagyon ritkán kerülnek speciális intézménybe kengyeli gyerekek.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az óvodában egy fejlesztő pedagógus, az iskolában egy gyógypedagógus és egy fejlesztő pedagógus segíti a
hátránnyal küzdő gyermekeket. Ez a létszám elegendő a feladat megfelelő színvonalú ellátásához. 2012-ben
a kistérségi együttműködés keretében Törökszentmiklósról járt ki logopédus a beszédhibás gyerekekhez. Az
oktatási rendszer átszervezése miatt még nem látható tisztán a logopédiai ellátás jövője.
Szintén a kistérségi együttműködés keretében foglalkozott pszichológus az iskolásokkal, ami nagy segítséget
jelentett. Alkalmanként a gyermekjóléti szolgálat is biztosított pszichológiai megsegítést. Jelenleg az
iskolapszichológiai ellátás szünetel. 2013. szeptemberétől az iskolának lehetősége lesz egy félállású
pszichológus alkalmazására.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A helyi intézményekben semmilyen területen nem jellemző a szegregáció.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A településen egy óvoda és egy általános iskola működik, így nincs ilyen összehasonlítási lehetőség.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az általános iskolában az IPR rendszer számos lehetőséget biztosít a HHH tanulók számára.
Előrehaladásukat egyéni fejlesztési terv alapján segítik. Lehetőség van számukra szükséges iskolabútorok,
taneszközök beszerzésére. Ingyen juthatnak el kulturális és sportrendezvényekre, nyári táborba, erdei
iskolába, kirándulásra. A program keretében ingyen kaphatnak ruhaneműt, tanszereket.

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

fejlesztési lehetőségek

A menzai étkezés szempontjából hátrányos a tálaló
konyha távolsága
Egy védőnői állás betöltetlen
Nincs iskolapszichológusi ellátás

Új tálaló konyha kialakítása az iskola székhelyén
Pályázat kiírása
Pályázat kiírása
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők helyzetét nehezíti, hogy a hagyományos szerepvállalásból adódóan a gyereknevelésben, a háztartás
fenntartásában rájuk hárul a nagyobb feladat. Ráadásul jelentős részük egyedül neveli gyermekét. Ezért
különösen gond, hogy helyben nincs munkalehetőség, még ingázniuk is kell.
A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
- a 45 éven felettiek a változó képzettségi követelmények,
- a pályakezdők a tapasztalat hiánya,
- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A tapasztalat szerint a nők szívesen vesznek részt foglalkozást segítő és képzési programokban. Inkább a
lehetőség hiánya okoz gondot.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Különösen nehéz helyzetben vannak az alacsony végzettségű nők, hiszen a munkahelyek nagy része
képzettséghez kötött. Az alacsony iskolai végzettségűek a képzési programokba is kevésbé kapcsolódnak be.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A munkáltatók az egyszerű munkákhoz is találnak magasabb képzettségű munkaerőt, így őket részesítik
előnyben.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)
Kengyelen jelenleg nem működik bölcsőde. Az óvodaépület felújításával megteremtődött annak lehetősége,
hogy a elinduljon egy bölcsődei csoport. Az óvoda minden beíratott gyermeket tud fogadni, az iskolában
szintén elegendő férőhely áll rendelkezésre. Mindkét intézmény rugalmasan, reggel 6 órától tudja fogadni a
gyerekeket. Az iskolában napközi, tanulószoba biztosítja a tanulók délutáni foglalkoztatását. Lehetőség van
menzai étkezésre is. A Bagimajorból átjáró gyerekek felügyeletéről megőrző keretében gondoskodnak.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Ezen a területen a védőnői szolgálat segíti a nőket, a családokat. A két védőnői státuszból jelenleg az egyik
betöltetlen. A tapasztalt védőnő áthidalja a leterheltségéből eredő nehézségeket, rugalmasan tartja a
kapcsolatot a családokkal, a gyermekorvossal, a háziorvosokkal, az oktatási intézményekkel.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőket érő erőszakról kevés információ érhető el. A gyermekjóléti szolgálat évi 1-2 esetről tud, a rendőrségi
források inkább tartás elmulasztásáról szólnak. Szóbeszéd alapján tudható, hogy létezik.
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A településen nem működik anyaotthon , családok átmeneti otthona. Krízishelyzetben a családsegítő
szolgálat, illetve a gyámügy tud azonnali segítséget nyújtani.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők kiemelkedő szerepet játszanak a helyi közéletben. A képviselőtestület hat tagjából négy nő, az
alpolgármester is nő. Ők aktívan és eredményesen vesznek részt a testületi munkában, problémáikkal
bizalommal fordulnak hozzájuk a helyi lakosok.
A civil szerveződésekben is jelentős a nők száma, szerepe.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket is, mint minden réteget a munkanélküliség sújtja leginkább. Számukra különösen gond, hogy nincs
helyben munkahely, hiszen a gyermeknevelés terhei még nagyrészt az ők vállain nyugszanak. Ugyanakkor
azt is meg kell említeni, a helyi munkahelyek nagy részét nők töltik be.

5.8 pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A polgármesteri hivatalban rugalmas munkakezdéssel segítik a kisgyermekes édesanyákat. Az általános
iskolában az órarend készítésénél veszik figyelembe a gyermekeket nevelő pedagógusok érdekeit.
5.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Nem működik a településen bölcsőde.
Nem teljes körű a krízishelyzetben
megsegítése.

fejlesztési lehetőségek

lévők

Bölcsődei csoport indítása az óvodában
Intézkedési terv készítése

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Kengyelen a 60 éven felüliek száma 809 fő, a lakosság 22 %-a. Közöttük 590 fő 65 éven felüli van, ők a
teljes lakosság 15-át jelentik. Az országos trendnek megfelelően ebben a korosztályban a nők száma
jelentősen több a férfiakénál. Az előzőekben már kimutattuk, hogy a település az öregedés jeleit mutatja.
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teljes lakosság
4000

60 éven felüliek
65 éven felüliek

3000

női lakosok
2000

60 éven felüli nők
65 éven felüli nők

1000

férfi lakosok
60 éven felüli férfiak

0

65 éven felüli férfiak

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idős korúak foglalkoztatása nem jellemző. Közülük többen jövedelmük kiegészítésére alkalmi
mezőgazdasági munkákat vállalnak. Erre annál is inkább szükségük van, mert jelentős többségük alacsony
nyugdíjjal rendelkezik, s mindez a megélhetésüket is veszélyezteti.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei
a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Kengyel közintézményei közül átmeneti jelleggel az általános iskolában foglalkoztatnak nyugdíjas
pedagógust.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Kevés a munkahely , és a törvényi rendelkezések sem segítik a nyugdíj melletti foglalkoztatást.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az időskorúk számára is biztosított a háziorvosi , fogorvosi ellátás. Helyben gyógyszertár is működik.
Nehézséget gyakran az orvoshoz való eljutás jelent számukra. A háziorvosok szükség esetén otthonukban
keresik fel az idős betegeket, az asszisztensek is kimennek egy-egy mérés elvégzésére, injekció beadására,
kötözésre. A házi gondozás keretében lehetőség van gyógyszerek kiíratására, kiváltására.
Még nagyobb gondot okoz a más településeken lévő szakrendelések felkeresése. Ezt többnyire családi
segítséggel vagy betegszállító igénybevételével oldják meg.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kengyelen két nyugdíjas klub működik. Heti rendszerességgel tartanak összejöveteleket. Szerepük
meghatározó az idős korúak szabadidős tevékenységének koordinálásában. Gyakran szerveznek
kirándulásokat, zenés, táncos összejöveteleket. Programjaikra szíves várják a többi nyugdíjast, a lakosságot.
Más települések nyugdíjas klubjaival is tartják a kapcsolatot, látogatják egymás rendezvényeit. Nagy
tömegeket képesek megmozgatni. Bekapcsolódnak a művelődési ház, a civil szervezetek programjaiba is.
A későbbiekben azokra az idősekre kell nagyobb figyelmet fordítani, akik nem tagjai a nyugdíjas kluboknak.
Ilyen a könyvtár kezdeményezése is. A könyvtárosok telefonos egyeztetés alapján kiviszik a kért könyveket
a nehezen mozgó időseknek. A kölcsönzésben sokat segítenek a családtagok is.
c) idősek informatikai jártassága
A kevés információ alapján itt a legnagyobb a lemaradás, pedig neki is nagy lehetőséget jelenthet az
internet világa. Ezen a téren nagy lehetőséget jelenthet egy nekik szóló informatikai képzés, hogy előttük is
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kinyíljon a világ. Mindenképpen szükség lenne számítógépek, internetezési lehetőség biztosítására a
művelődési ház egyik földszintes helyiségében.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kengyelen az idősek számára a legnagyobb lehetőséget a nyugdíjas klubok jelentik, melyek működését az
önkormányzat támogatja.
A képviselőtestület figyelemmel kíséri az idősek életét, a klubok tevékenységét összehangolja a többi
szervezet működésével. Számos olyan nagyszabású közösségi rendezvény ( nemzeti ünnepek, fogathajtás,
falunap) ahol nagy számban jelennek meg idős korúak is.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nem működik az idősek klubja
Alacsonyak az idősek informatikai ismeretei

Programszervezés
Képzések indítása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élők legnagyobb részének iskolai végzettsége elmarad az egészséges társaiétól, ami tovább
rontja elhelyezkedési esélyüket. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek
munkaerő-piaci esélyei erősen behatároltak.
Az oktatást kivéve a fogyatékossággal élő személyekről van a legkevesebb adat. A rendszerek között nem
működik adatátadás. Az érintettek a szolgáltatások egy részét valószínűleg igénybe veszik.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A településen nincs fogyatékkal élőket alkalmazó munkahely. Mérete alapján az általános iskola kötelezett
rehabilitációs járulék fizetésére, amit megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával váltanak ki. Ez két
főt jelent.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Fogyatékkal élő személyeket azért nem tudnak a munkahelyek foglalkoztatni, mert nincsenek olyan
munkakörök, amelyeket velük be lehetne tölteni.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
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Ha állapotuk engedi, bekerülhetnek az idősek otthonába, részesedhetnek nappali ellátásban, házi
gondozásban.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj,
járadék, segély.

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

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat intézményei közül a 2012-ben felújításra került óvodában és egészségházban biztosított a
teljes körű akadálymentesítés. Nem akadálymentesített a polgármesteri hivatal, a művelődési ház és a
könyvtár (Ez utóbbi az emeleten van.), a gyermekjóléti szolgálat , a fogorvosi rendelő. Az általános
iskolában sincs akadálymentesítés. Ennek ellenére meg kellett oldani egy mozgáskorlátozott gyermek
tolókocsis közlekedését. A bejárathoz ideiglenes rámpát építettek, a gyermek osztályát a földszinten
helyezték el. A gyermek speciális helyzete miatt a mellékhelyiség használatára nincs szükség. A példa is
rávilágít, hogy milyen szükség van a fogyatékkal élők megsegítésére.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A kulturális és sportlétesítmények sem akadálymentesítettek. Ennek ellenére kisebb nehézséggel a
művelődési ház és a sportpálya tolókocsival megközelíthető, a mellékhelyiségek azonban már nem
használhatóak.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Kengyelen a munkahelyekre nem jellemző az akadálymentesítettség.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Sajnos ezen a téren is nagyon nehéz a fogyatékkal élők helyzete. Semmi sincs számukra kiépítve. A helyi
postahivatalban egy rámpa segíti a tolókocsis bejutást.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nincs ilyen szolgáltatás.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

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

fejlesztési lehetőségek

Kevés az információ a fogyatékkal élőkről
Alacsony szintű az akadálymentesítés

Az adatgyűjtés megszervezése
A középületek akadálymentesítésének
megszervezése

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Partnerek :

Egyházak : katolikus
református
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány
A Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Alapítvány
Szülői Klub
Kunkorgó Hagyományőrző Egyesület
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Polgárőr Egyesület
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Az önkormányzat az egyházi és civil szervezetekkel szoros partneri kapcsolatot tart fenn, annak ellenére,
hogy az együttműködést írásban nem rögzítették. Települési szinten évente egy alkalommal egyeztetik a
feladatokat. A konkrét intézkedéseket az érintettekkel a szükségleteknek megfelelően alkalmanként beszélik
meg.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Kengyel község a környező településekkel (Törökszentmiklós, Martfű, Tiszatenyő) ápol kiemelt
kapcsolatokat.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nincs nemzetiségi önkormányzat.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
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Mélyszegénységben élők megsegítése :
Egyházak
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány
Gyermekek megsegítése :
A Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Alapítvány
Szülői Klub

Nők megsegítése :
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány

Az idősek megsegítése :
Egyházak
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány
Kunkorgó Hagyományőrző Egyesület
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Polgárőr Egyesület

Fogyatékkal élők megsegítése :
Mozgáskorlátozottak egyesülete
Egyházak
Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány

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

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

A problémák beazonosítása

A fejlesztési lehetőségek meghatározása

rövid megnevezéssel

rövid címmel

Kevés a helyi munkalehetőség

Pályázat
útján
közmunkaprogramban
résztvevők
számának
növelése,
munkahelyteremtő
vállalkozások
felkutatása, támogatása

Nehéz a hozzáférés az elhelyezkedést segítő
képzésekhez, továbbképzésekhez

Képző intézmények felkeresése,
kedvezmények biztosítása

A menzai étkezés szempontjából hátrányos
a tálaló konyha távolsága

Új tálaló konyha kialakítása az iskola
székhelyén

Egy védőnői állás betöltetlen

Pályázat kiírása

Nincs iskolapszichológusi ellátás

Pályázat kiírása

Mélyszegénységben élők

Gyermekek

Alacsony létszámmal működik az idősek Programszervezés
klubja
Idősek

Alacsonyak
az
idősek
informatikai Képzések indítása , az e
ismeretei, ezért kevesen élnek a digitális
eszközök , lehetőségek használatával.
Nem működik a településen bölcsőde.

Nők

Fogyatékkal
élők

Bölcsődei csoport indítása az óvodában

Nem teljes körű a krízishelyzetben lévők Intézkedési terv készítése
megsegítése.
Kevés az információ a fogyatékkal élőkről

Az adatgyűjtés megszervezése

Alacsony szintű az akadálymentesítés

A
középületek
megszervezése
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akadálymentesítésének

A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Mélyszegénységben élők

Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Munkahelyteremtő
programok
támogatása Kengyelen
A munkanélküliek elhelyezkedését
segítő képzések,
továbbképzések
feltételeinek megteremtése
A
menzai
étkezés
feltételeinek
megteremtése a Kossuth Lajos Általános
Iskola székhelyén

Idősek

Képző intézmények, művelődési ház, iskola
Jegyző
Általános iskola (KIK)
Polgármester, Jegyző
Közigállás, Képző intézmények
Polgármester

Az üres védőnői állás betöltése
Iskolapszichológus
általános iskolában

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, vállalkozások
polgármester

alkalmazása

az Közigállás, Képző intézmények
általános iskola (KIK)

Az idősek nappali ellátása keretében az Idősek Otthona, Nyugdíjas klubok
idősek klubjának beindítása
polgármester
Az idősek informatikai ismereteinek Nyugdíjas klubok
bővítése
József Attila Művelődési Ház

Nők

Fogyatékkal
élők

Bölcsődei csoport indítása a Napsugár Szülők
Művészeti Óvodában
Óvodavezető, polgármester
Akcióterv készítése a krízishelyzetben
lévő nők megsegítésére
Információgyűjtés a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségének
szempontjából
fontos adatokról
Az akadálymentesítés megvalósítása a
közintézményekben

Családsegítő szolgálat, Szülői klub
Jegyző
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete,
Családsegítő Szolgálat
Jegyző
Polgármester, jegyző

Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a szociális, egészségügyi intézményekkel szorosan együttműködve javítsuk a
mélyszegénységben élő emberek életminőségét jobb lakhatási körülményeik biztosításával, a testi-lelki
egészségük megőrzésére tett intézkedésekkel.

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek életkörülményeinek javítását, a gyermekszegénység
elkerülését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira, felkutatjuk az elmagányosodottakat , a nehéz
helyzetbe kerülőket.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúságuk , esélyegyenlőségük biztosítását az élet
minden területén.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez,
információhoz való hozzáférés megkönnyítésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Munkahelyteremtő programok támogatása Kengyelen

Feltárt probléma
Kevés a munkalehetőség Kengyelen.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

*Új munkahelyek létesítése, illetve munkalehetőségek felkutatása a környező
településeken , különös figyelemmel a hátrányos helyzetben lévő rétegek
számára.

Minél nagyobb létszámmal és tevékenységformával való bekapcsolódás a
közmunkaprogramba.
Munkahelyteremtő vállalkozások kedvezmények biztosításával való támogatása.
*Munkahelyek felkutatása a környező településeken. Segítségnyújtás az utazás
feltételeinek javításában.

Résztvevők és
Polgármester
felelős
Partnerek

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, vállalkozások

Határidő(k) pontokba
szedve

Folyamatos

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

Emelkedik a közmunkaprogramban résztvevők száma, új munkahelyek jönnek
létre, *többen találnak munkalehetőséget a környező településeken. Csökken a
munkanélküliség.

Sikertelen vagy részben sikeres pályázat, vállalkozási kedv hiánya, utazási
nehézségek.

Szükséges erőforrások Pályázati támogatás, vállalkozások befektetése
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Intézkedés címe:

A munkanélküliek elhelyezkedését segítő képzések,
feltételeinek megteremtése

továbbképzések

Feltárt probléma
Nehéz az elhelyezkedést segítő képzésekhez való hozzáférés.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Olyan képző intézmények felkutatása , akik hajlandóak Kengyelen is indítani
képzéseket
A közeli településeken induló képzések felkutatása, ajánlása a
munkanélkülieknek
*A munkaügyi központok képzéseihez való kapcsolódás

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A helyben induló képzésekhez helyiségek, taneszközök biztosítása

Képző intézmények, művelődési ház
Résztvevők és
Jegyző
felelős

Partnerek

Általános Iskola

Határidő(k) pontokba
szedve

Folyamatos, illetve minden év szeptember 01.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
A képzések száma, a képzéseken résztvevők száma
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem akad vállalkozó kedvű képző intézmény
Nem az igényeknek megfelelő a képzési kínálat

Szükséges erőforrások Pályázati források, saját költségvetés
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A menzai étkezés feltételeinek megteremtése a Kossuth Lajos Áltanos Iskola
székhelyén
A menzai étkezés szempontjából hátrányos a tálaló konyha távolsága. Az
általános iskolai menzai étkezés a legtöbb gyermek számára csak mintegy 500 mes távolságra érhető el.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A menzai étkezők számának növelése

Tevékenységek

A tálaló konyha kialakítási lehetőségének feltérképezése

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Pályázati források felkutatása
Kivitelezés

Résztvevők és
Polgármester, jegyző
felelős
Partnerek

Általános iskola

Határidő(k) pontokba
szedve

2018. szeptember 01.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Nő a menzán étkező gyermekek aránya
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Nincs megfelelő helyiség
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs releváns pályázat

Szükséges erőforrások Pályázati támogatás
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Intézkedés címe:

Az üres védőnői állás betöltése

Feltárt probléma
Egy védőnői állás betöltetlen
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Mindkét védőnői állás betöltésével a védőnők leterheltségének csökkentése a
gyerekek jobb ellátása érdekében

Tevékenységek

A védőnői állás ismételt meghirdetése

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A pályázat elbírálása
Az állás betöltése

Résztvevők és
polgármester
felelős

Partnerek

Közigállás
Képző intézmények

Határidő(k) pontokba
szedve

2013. szeptember 01.
*Jelentkező hiányában az állást nem sikerült betölteni.
Új határidő : 2017. szeptember 01.

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

Az állás betöltésre kerül, csökken a védőnők leterheltsége, színvonalasabb lesz a
gyerekek ellátása

Nem akad jelentkező (Eddig sikertelen volt a pályáztatás.)

Szükséges erőforrások Saját költségvetés
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Intézkedés címe:

Iskolapszichológus alkalmazása az általános iskolában

Feltárt probléma
Nincs iskolapszichológusi ellátás
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A rászoruló gyerekek lelki megsegítése az iskolapszichológus által

Tevékenységek

A pszichológusi állás meghirdetése

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A pályázat elbírálása
Az állás betöltése

Résztvevők és
KLIK, általános iskola
felelős

Partnerek

Közigállás
Képző intézmények
2013. szeptember 01.

Határidő(k) pontokba
szedve

*Jelentkező hiányában az állást nem sikerült betölteni.
Új határidő : 2017. szeptember 01.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Javul a megsegített gyermekek életminősége
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Megfelelő jelentkező hiányában nem sikerül az állást betölteni

Szükséges erőforrások Az iskola (KLIK) költségvetése
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Intézkedés címe:

Bölcsődei csoport indítása a Napsugár Művészeti Óvodában

Feltárt probléma

Nem működik a településen bölcsőde.

(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek

A bölcsődei ellátás megszervezése Kengyelen

Az adottságok számbavétel
Engedélyezési eljárás indítása

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Szakemberek biztosítása

Résztvevők és

Napsugár Művészeti Óvoda vezetője

felelős

polgármester

Partnerek

Szülők

Határidő(k) pontokba
szedve

2014. szeptember 01.

Gyermekek felvétele

*2015. szeptember 1-jén beindul a bölcsődei-óvodai nevelés a helyi óvodában.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Sikerül egy bölcsődei csoport feltöltése
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem lesz megfelelő szakember Nem sikerül a csoportot feltölteni

Szükséges erőforrások Saját költségvetés, normatív támogatás
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Intézkedés címe:

Akcióterv készítése a krízishelyzetben lévő nők megsegítésére

Feltárt probléma
Nem teljes körű a krízishelyzetben lévők megsegítése.
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A krízishelyzetbe került nők azonnali és biztonságos megsegítése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Akcióterv készítése az intézkedésben érintettek bevonásával

Családsegítő szolgálat
Résztvevők és

Gyámügy

felelős

Rendőrség
Jegyző

Partnerek

Szülői Klub

Határidő(k) pontokba
szedve

2013. december 31. *Az akcióterv határidőre elkészült.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Szükség esetén azonnali segítséget kapnak a krízishelyzetbe került nők.
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem minden napszakban érhető el a segítség. Nem érkezik jelzés a
krízishelyzetbe került nőtől, környezetétől.

Szükséges erőforrások Saját költségvetés
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Intézkedés címe:

Feltárt probléma

Az idősek nappali ellátása keretében az idősek klubjának beindítása
Az idősek nappali ellátása keretében az idősek klubjának beindítása

(kiinduló értékekkel)

*Az idősek nappali ellátása keretében az idősek klubja működési feltételeinek
javítása

Célok -

Nem működik az idősek klubja.

Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

*A kedvezőtlen körülmények (Nem megfelelő a helyiség.) miatt kis létszámmal
működik az idősek klubja

Igényfelmérés az idősek között
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A működés feltételeinek megteremtése.
Tartalmas napi program összeállítása
A klubtagság megszervezése

Résztvevők és

Idősek Otthona

felelős

polgármester

Partnerek

Nyugdíjas klubok

Határidő(k) pontokba
szedve

2013. december 31.
*Módosított határidő : 2018. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Az idősek klubja tartalmas nappali ellátást nyújt az igénylőknek
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nem lesz elegendő jelentkező . (Eddig ez volt az oka, hogy nem működik a klub.)
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Szükséges erőforrások Az idősek otthona költségvetése

Intézkedés címe:

Az idősek informatikai ismereteinek bővítése

Feltárt probléma

Alacsonyak az idősek informatikai ismeretei

(kiinduló értékekkel)

*Az idősek kis hányada él a digitális ügyintézés lehetőségével

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Az idősekkel tudatosítani kell, hogy az informatika, az internet számukra is óriási
lehetőséget
jelent,
és
a
használatukat
meg
tudják
tanulni.
*Az időseket segíteni, bátorítani kell az informatika világában való
eligazodásban.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Alapfokú
informatikai tanfolyam szervezése
*e-Magyarprszág Pont működtetése a könyvtárban

Résztvevők és

Képző intézmény

felelős

József Attila Művelődési Ház

Partnerek

Nyugdíjas klubok

Határidő(k) pontokba
szedve

2014. augusztus 31.

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

az

idősek

számára

*A képzés sikeresen megvalósult , az informatikai segítségnyújtás folyamatos

Legalább 12 fő idős ember eredményesen elvégzi a
*Emelkedik az elektronikus ügyintézést igénybe vevő idősek száma.

tanfolyamot

Nem indul képzés.
Nem lesz elegendő jelentkező.

Szükséges erőforrások Pályázati támogatás, résztvevők hozzájárulása , *saját humánerőforrás
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Információgyűjtés a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének szempontjából
fontos adatokról
Nem állnak rendelkezésre a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének problémakörét
bemutató adatok

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Adatgyűjtés a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében

Tevékenységek

A szükséges adatok körének meghatározása.

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az adatgyűjtés módjának, eljárásrendjének kidolgozása.
Adatgyűjtés.

Résztvevők és
Jegyző
felelős
Mozgáskorlátozottak egyesülete
Partnerek
Családsegítő szolgálat
Határidő(k) pontokba
szedve

2013. december 31., illetve folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Az adatállomány rendelkezésre áll, évente frissítésre kerül.
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Hiányos adatgyűjtés
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Szükséges erőforrások Saját humánerőforrás

Intézkedés címe:

A közintézmények akadálymentesítése

Feltárt probléma
Nem teljes körű a közintézmények akadálymentesítése
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Valamennyi középület akadálymentesítése

Tevékenységek

Az akadálymentesítési tervek elkészítése

(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Pályázatok felkutatása

Résztvevők és

Polgármester

felelős

Jegyző

Az akadálymentesítés megvalósítása

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Partnerek
Pályázatkiíró szervek
Határidő(k) pontokba
szedve

Folyamatos a megvalósításig

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
Az akadálymentesített épületek száma
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs elérhető pályázat.
Nem nyer a pályázat.
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Szükséges erőforrások Pályázati támogatás
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Megjegyzés

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Munkahelyteremtő Kevés
a *Új munkahelyek Gazdasági
programok
munkalehetőség
létesítése,
illetve program
támogatása
Kengyelen
munkalehetőségek
Kengyelen
felkutatása
a
környező
településeken
,
különös
figyelemmel
a
hátrányos
helyzetben
lévő
rétegek számára.

Minél nagyobb
létszámmal és
tevékenységformá
val való
bekapcsolódás a
közmunkaprogram
ba.
Munkahelyteremtő
vállalkozások
kedvezmények
biztosításával való
támogatása.

Polgármester,
Folyamatos
jegyző, Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal,
vállalkozások

Emelkedik
a
közmunkaprogram
ban
résztvevők
száma,
új
munkahelyek
jönnek
létre,
*többen találnak
munkalehetőséget
a
környező
településeken.
Csökken
a
munkanélküliség.

Pályázati
támogatás,
vállalkozások
befektetése

*Munkahelyek
felkutatása
a
környező
településeken.
Segítségnyújtás az
utazás feltételeinek
javításában.

2

A munkanélküliek
elhelyezkedését
segítő képzések,
továbbképzések
feltételeinek
megteremtése.

Nehéz
az
elhelyezkedést
segítő
képzésekhez való
hozzáférés.

Olyan
képző Gazdasági
intézmények
program
felkutatása,
akik
hajlandóak
Kengyelen
is
indítani képzéseket.
A
közeli
településeken
induló
képzések

A helyben induló
képzésekhez
helyiségek,
taneszközök
biztosítása.
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Képzőintézménye Folyamatos,
A képzések száma, Pályázati források,
k, művelődési ház, illetve minden év a
képzéseken saját költségvetés
jegyző, általános szeptember 01.
résztvevők száma.
iskola

felkutatása, ajánlása
a
munkanélkülieknek.
*A
munkaügyi
központok
képzéseihez
való
kapcsolódás
II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

A menzai étkezés
feltételeinek
megteremtése
a
Kossuth
Lajos
Általános Iskola
székhelyén

2

Az üres védőnői Egy védőnői állás Mindkét védőnői Közoktatási
állás betöltése.
betöltetlen.
állás betöltésével a esélyegyenlőségi
védőnők
terv
leterheltségének
csökkentése
a
gyerekek
jobb
ellátása érdekében.

2013. szeptember
A védőnői állás polgármster,
ismételt
Közigállás, Képző 01.
meghirdetése. A intézmények
*Jelentkező
pályázat
hiányában az
elbírálása. Az állás
állást nem sikerült
betöltése.
betölteni.

Iskolapszichológu Nincs
s alkalmazása az iskolapszichológus
általános
i ellátás.
iskolában.

Új határidő :
2017. szeptember
01.
A pszichológusi KIK,
általános 2013. szeptember
Javul
állás
iskola, Közigállás, 01.
megsegített
meghirdetése. A képzőintézmények
gyermekek
*Jelentkező
pályázat
életminősége.
hiányában az
elbírálása. Az állás
állást nem sikerült
betöltése.
betölteni.

3

A menzai étkezés A menzai étkezők Közoktatási
szempontjából
számának
esélyegyenlőségi
hátrányos a tálaló növelése.
terv
konyha távolsága.
Az
általános
iskolai
menzai
étkezés a legtöbb
gyermek számára
csak mintegy 500
m-es
távolságra
érhető el.

A
rászoruló Közoktatási
gyerekek
lelki esélyegyenlőségi
megsegítése
az terv
iskolapszichológus
által.

A tálaló konyha Polgármester,
2018. szeptember Nő a menzán Pályázati
kialakítási
jegyző, általános 01.
étkező gyermekek támogatás.
lehetőségének
iskola.
aránya.
feltérképezése.
Pályázati források
felkutatása.
Kivitelezés.

Új határidő :
2017. szeptember
01.
III. A nők esélyegyenlősége

51

Az állás betöltésre Saját költségvetés.
kerül, csökken a
védőnők
leterheltsége,
színvonalasabb
lesz a gyerekek
ellátása.

*Szakember-hiány
miatt módosítottuk
a határidőt.

a Az iskola (KIK) *Szakember-hiány
költségvetése
miatt módosítottuk
a határidőt.

1

Bölcsődei csoport Nem működik a A bölcsődei ellátás Gazdasági
indítása
a településen
megszervezése
program
Napsugár
bölcsőde.
Kengyelen.
Művészeti
Óvodában.

Az
adottságok
számbavétel.
Engedélyezési
eljárás
indítása
.Szakemberek
biztosítása.
Gyermekek
felvétele.

2

Akcióterv
Nem teljes körű a A krízishelyzetbe
készítése
a krízishelyzetben
került
nők
krízishelyzetben
lévők megsegítése. azonnali
és
lévő
nők
biztonságos
megsegítésére
megsegítése.

Akcióterv
készítése
intézkedésben
érintettek
bevonásával.

Napsugár
Művészeti Óvoda
vezetője,
polgármester,
Szülők.

2014. szeptember
01.

Sikerül
egy Saját költségvetés, *2015. szeptember
bölcsődei csoport normatív
1-én megvalósul a
feltöltése.
támogatás.
bölcsődei óvodai
*2015. szeptember
csoport.
1-jén beindul a
bölcsődei-óvodai
nevelés a helyi
óvodában.

Családsegítő
az szolgálat,
Gyámügy,
Rendőrség,
Jegyző,
Szülői
klub.

2013. december
31.

Szükség
esetén Saját költségvetés.
azonnali segítséget
a
*Az intézkedési kapnak
terv
határidőre krízishelyzetbe
került nők.
elkészült.

*Elkészült
az
intézkedési terv

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Az idősek nappali
ellátása keretében
az idősek
klubjának
beindítása

Nem működik az
idősek klubja.

Az idősek
színvonalas
nappali ellátása
*A
kedvezőtlen érdekében az
körülmények (Nem idősek klubjának
megszervezése
megfelelő
a
*Az idősek nappali helyiség.) miatt kis
ellátása keretében létszámmal
*Az
idősek
az idősek klubja működik az idősek színvonalas
működési
klubja
nappali ellátása
feltételeinek
érdekében
az
javítása
idősek klubjának
megfelelő helyiség
biztosítása.

Igényfelmérés az Idősek
otthona,
idősek
között. polgármester,
Tartalmas
napi Nyugdíjas klubok.
programok
összeállítása.
A
klubtagság
megszervezése.

2013. december
31.

Az idősek klubja
tartalmas nappali
ellátást nyújt az
*Módosított
határidő : 2018. igénylőknek.
december 31.

Pályázati
támogatás , az
idősek
otthona
költségvetése.

*A
fejújítandó
idősek otthonában
kap helyet az
idősek klubja.

2

Az
idősek
informatikai
ismereteinek
bővítése.

Alacsonyak
idősek
informatikai
ismeretei.

Alapfokú
informatikai
tanfolyam
szervezése
az
idősek számára.

2014. augusztus
31.

Pályázati
támogatás,
résztvevők
hozzájárulása.

*A
tanfolyam
sikeresen zárult.

3.

*Az
idősek Az
idősek
kis Az
időseket
segítése a digitális hányada él
a segíteni, bátorítani
ügyintézésben
digitális
kell az informatika

az Az
idősekkel
tudatosítani kell,
hogy
az
informatika,
az
internet számukra
is
óriási
lehetőséget jelent,
és a használatukat
meg
tudják
tanulni.

Képző intézmény,
József
Attila
Művelődési Ház,
Nyugdíjas Klubok.

Legalább 12 fő
idős
ember
*A
képzés eredményesen
elvégzi
a
megvalósult
tanfolyamot.

e-Magyarprszág
Kengyeli
József Folyamatos
Pont működtetése Attila Művelődési
a könyvtárban
Ház és Könyvtár,
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Emelkedik
elektronikus
ügyintézést

az Saját
humánerőforrás.

ügyintézés
lehetőségével

világában
való
eligazodásban.

Nem
állnak
rendelkezésre
a
fogyatékkal élők
esélyegyenlőségén
ek problémakörét
bemutató adatok.

Adatgyűjtés
a
fogyatékkal élők
életkörülményeine
k
javítása
érdekében

nyugdíjas klubok

igénybe
vevő
idősek száma

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Információgyűjtés
a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségén
ek szempontjából
fontos adatokról.

A
szükséges
adatok
körének
meghatározása. Az
adatgyűjtés
módjának,
eljárásrendjének
kidolgozása.
Adatgyűjtés.
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Jegyző,
Mozgáskorlátozott
ak
Egyesülete,
Családsegítő
Szolgálat

2013. december
31.

Az adatállomány Saját
rendelkezésre áll, humánerőforrás.
évente frissítésre
*Módosított
határidő : 2017. kerül.
december
31,
illetve folyamatos.

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során
kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.

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

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

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- 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
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- 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.

Mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve
újabb munkacsoportokat hozhat létre.

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Németh Lajos
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),
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-

a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó
önkormányzat felelősével közösen
a HEP Fórum összehívása és működtetése.

esetleges

panaszok

kivizsgálása

az

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
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők
ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési
intézmények fenntartása és működtetése.)

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

Ezt követően Kengyel község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az
Intézkedési Terv) megvitatta és 70/2013 (VI.27.) számú határozatával elfogadta.

Kengyel, 2013. június 27.

Aláírás

II. Kengyel község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata megtörtént. Az itt született
észrevételeket a felülvizsgálatot követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

Ezt követően Kengyel község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az
Intézkedési Terv) megvitatta és 68/2015.(VI.08.) számú határozatával elfogadta.

Kengyel, 2015. június 08.

Aláírás
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Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az ülést
berekeszti.
K.m.f.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

59

