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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, Tinnye Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
A falu a honfoglalás után az ország központi részéhez tartozott, népvándorlás-kori leletek tanúsítják, hogy
szinte
megszakítás
nélkül
emberlakta
település
volt
a
terület.
A középkori falu a patak mentén feküdt, központja a 13. században épült Szt. Jakab kápolna volt. Az épület
átvészelte a török-kort, annak elmúltával a reformátusok használatába került. Legutóbb 2ooo-ben újították
fel, láttatva az eredeti építmény megmaradt ajtó, ablak boltíveit.
Első említések
Tinnyét először 1274-ben említi oklevél, ekkor Tinnyei Miklós birtoka volt. Az oklevél fejlett föld- és
szőlőművelésről ad számot. A tatárdúlás után a délkeleti részen álló hegycsúcson az Aynard lovagok várat
építettek, amely rövid ideig állott. Valószínű, hogy a Páskomban lévő földvár-maradványok Árpád-kori
eredetűek.
1319 előtt Moys nádor elzálogosította Tinnyét Vernelnek és fiának, budai várnagyoknak. 1319 után a
terület lakatlan, a király a Hontpázmán-nembéli Kázmérnak és Andrásnak adta.
Elnéptelenedés, majd újra szárnyalás
Az Árpád-ház kihalása után a község elnéptelenedett. 1346-ban Iwandrof János és Zudor Péter birtoka,
1361-ben Magyar Pál nejének, Margitnak tulajdona. 1369-ben az óbudai apácák birtokába került. 1381
előtt a tinnyei lakosok megtagadták a tized fizetését, emiatt 3 évig kiközösítés alatt éltek, majd1384-ben 43
tinnyei lakos esküt tesz a tized fizetésére a tinnyei Szt. Jakab templomban. A nevek többsége magyar. A
felsorolás
bírót,
esküdteket,
kocsigyártót,
szabót,
kovácsot,
takácsot
említ.
Tinnye 1541-ben került török kézre. A végvidéknek számító környék lakói a különböző hadak sanyargatásai
elől elmenekültek, a falu elnéptelenedett. Majd fokozatosan indult meg a visszatelepülés. Az apácák
tulajdonjogukat a török uralom alatt is fenntartották, de közben a Hagymássy, majd az Eölbey családok is
rendelkeztek birtokkal. 1663-tól folyamatos a református lelkészek névsora. Tinnye 1715-ben nemes község
23 adóháztartással.
A lakosság létszáma rohamosan emelkedett. 1825-re a létszám l364 főre gyarapodott.
Közbirtokos családok

Beházasodások révén a legfontosabb közbirtokos családok: Miskey, Posgay, Friebeisz, Csehfalvay, Setéth,
Tiborcszeghi Horváth, Simontsits, Hyros, Sántha, Privorszky, Koltay, Ocskay, Hatala, Huszár, Hegedüs,
Somogyi, Párnicky, Újfalussy, Hoblik, Gajzler, Wattay, Vásárhelyi, Hantken, Szokoli, Kossuth.
A 19. sz. folyamán a közbirtokos családok mintegy 30, főként klasszicista stílusú kúriát építettek. Közülük
több
ma
is
áll.
A közbirtokosság tagjai közül többen országos jelentőségű ügyekben is tevékenyen működtek közre. Így
Simontsits János, mint Pest megye alispánja Fáy András barátjaként részt vett a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár, és a Nemzeti Színház alapításában és működtetésében.
A közbirtokosság legnevezetesebb tagja Kossuth Lajos, aki 1842-46-ig családjával lakott itt. 60 holdnyi
birtokot és lakóházat vásárolt itt, hogy a jó levegőn tüdejét gyógyítsa, s hogy Pest megyei birtokkal
rendelkezvén a megye követe lehessen. Az ország több vezető politikusa kereste fel tinnyei otthonában.
Kossuth Lajost a tinnyei nép megőrizte emlékezetében. Szokoli Viktor író 1883-ban gyűjtést szervezett
emlékoszlop állítására. A „Kossuth-házat” 1986-88-ban új tulajdonosa felújíttatta. A ház előtt álló
emlékoszlopnál tisztelegnek a környék lakói március 15-én a szabadságharc és Kossuth emléke előtt.
A XVIII. század óta a lakosság három felekezethez tartozik. Pl. 1829-ben 820 római katolikus, 443
református, 271 zsidó vallású lakost tartanak nyilván. 1735-től működik katolikus és református iskola.
1780-90-ben épült a római katolikus templom copf stílusban. Az 1820-as években Landherr András által
épített klasszicizáló stílusú zsinagóga a második világháborúban megsérült, ma raktárnak használják. A zsidó
lakosok nagy része a XIX. század végén elköltözött, a háború idején 71 elhurcolt személyből egy fő tért
vissza.
Templom
A település jelentős emléke a késői barokk, Szent Anna tiszteletére szentelt római katolikus templom. A
homlokzati tornyos templom végleges formáját a XVIII. század végén nyerte el.
Tornyát ívelt sisak fedi. Karzata fa oszlopokon nyugszik, főoltárán Szent Annát és a gyermek Jézust ábrázoló
oltárkép látható. A templom mellett Nepomuki Szent János szobra áll, 1828-ban készült. Középkori eredetű
református temploma többször átépült, bővítése során kapta meg mai formáját. 2002-ben felújították.
A községben még felismerhető néhány szép arányú udvarház, volt nemesi kúria, de a Setét családnak ma
már csak a sírboltja létezik a református temetőben.
1870 óta számos egyesület működött: tűzoltó, takarék, gazda műkedvelő egyesületek, Hangya szövetkezet.
Működésük pezsgő gazdasági, társadalmi, kulturális életet eredményezett a kis településen. A XX. Század
első felében köves utak, árkok, hidak, Népház épültek, bevezették a villanyt, országos vásárokat tartottak.
A második világháború nagy pusztítást végzett. Több kisebb csata, rendszeres bombázások voltak, a terület
többször cserélt gazdát.
Az 1950 óta működő Kossuth, majd Új Élet Termelőszövetkezet 1975-ben beolvadt a töki Egyetértés
MGTSZ-be.
Önállóság
1970-90-ig Tinnye Piliscsaba társközsége volt, majd 1990-ben önállósult.
Az 1990-es években a település egész területén kiépítették a teljes közműhálózatot. Az utak aszfaltozása,
felújítása azóta is folyik.
A XIX-XX. század fordulója óta jelentős a népmozgás. A fiatalok munkalehetőséget keresve kötöznek a
környék nagyobb településeire. Helyükre az ország minden részéből, de főleg a fővárosból folyik a
beköltözés. 1999 óta Tinnye határában is lakóparkok épülnek. Ez is az egyik oka annak, hogy lassú, de
folyamatos népességnövekedés jellemzi a települést.

lakónépesség
2007 (fő)

1574 fő

2008 (fő)

1576 fő

Lakónépesség számának változása (%)
2009 (fő)

100,10%
1611 fő

Lakónépesség számának változása (%)
2010 (fő)

102,22%
1632 fő

Lakónépesség számának változása (%)

101,30%

2011 (fő)

1610 fő

Lakónépesség számának változása (%)

98,65%

2012 (fő)

1624 fő

Lakónépesség számának változása (%)
állandó népesség száma
nő
férfi
0-2 évesek
0-14 éves nők
0-14 éves férfiak
15-17 éves nők
15-17 éves férfiak
18-54 éves nők
18-59 éves férfiak
60-64 éves nők
60-64 éves férfiak
65 év feletti nők

100,86%
1624 fő
803 fő
49,00%
821 fő
51,00%
58 fő
3,57%
150 fő
9,23%
143 fő
8,80%
34 fő
2,09%
27 fő
1,66%
396 fő
24,38%
535 fő
32,94%
44 fő
2,70%
43 fő
2,64%
133 fő
8,18%

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
143
177
186
189
193
203

2001
2008
2009
2010
2011
2012

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)
274
313
323
326
339
316

állandó jellegű odavándorlás
2008
2009
2010
2011

55
76
53
42

Öregedési index (%)
52
56
57
58
56
64

elvándorlás
32
37
25
26

egyenleg
23
39
28
16

Értékeink, küldetésünk
Az urbanizáció erősödésével, valamint fővárosunk, Budapest közelsége miatt a környékbeli települések
egyre inkább városiasodnak, az ott lakók életmódja egyre inkább hasonlít a városlakók életmódjához, a
kisebb települések pedig alvó falvakká válnak, ahonnan tanulni és dolgozni a városba járnak az ott lakók.
Fontos feladatnak tekintjük, hogy megőrizzük Tinnye falusias jellegét, erősítsük az interperszonális
kapcsolatokat gyermekeink és az itt élő idős emberek között, fiataljainkat bekapcsoljuk a falu életébe
kulturális és sporttevékenységekkel, segítsük a kisgyermekes családokat közösségi élettereik kialakításában.
2010-ben új iskola, 2012-ben új óvoda épült európai uniós támogatással településünkön. Ezzel korszerű,
minden igényt kielégítő iskolája és óvodája lett a falunak, bővült a férőhelyek száma, megteremtődött a
lehetősége annak, hogy a falu valamennyi gyermeke helyben járhasson óvodába, iskolába. Keressük a
lehetőségét annak, hogy településünkön minél több ember juthasson munkához akár csak a
közfoglalkoztatás keretén belül, akár más lehetőségek feltárásával. Az önkormányzat célja, hogy a település
valamennyi lakosa számára megteremtse az esélyegyenlőséget valamennyi önkormányzati feladat ellátási
helyen.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Tinnye Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregáció mentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja

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

A HEP IT célja
Célunk a 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 amelynek központi részét képezi a
településen éveken át kiválóan működő jelzőrendszer amelynek tagjai az óvoda és iskola vezetése és
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, a háziorvos és a védőnő, valamint a helyi körzeti megbízott a
rendőrség kötelékéből.

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,
 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.
Tinnye Község lakosainak esélyegyenlőségét támogatja az Önkormányzat szociális rendelete – 4/2009. (III.
29.), amely segít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásától a nehéz anyagi helyzetben lévőkön át
az időskorúak ellátásáig. Elsősorban anyagi, de természetbeni támogatások nyújtásával is igyekszik
könnyíteni a rászorulókon, enyhíteni a hátrányos helyzetből fakadó hatásokat.

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

Tinnye Község Önkormányzata 1990. évi megalakulásától azt a célt tűzte ki, hogy a település benépesedjen,
mivel erre igény mutatkozott, nagyobb területeket vont belterületbe a lakosságszám növelése érdekében.
A letelepedők számának növekedése infrastrukturális fejlesztéseket vont maga után, amelyek csúcspontja
az óvoda és az iskola megépülése lett.
Cél egy élhető, lakható falu kialakítása és fenntartása, a legkisebb korúaktól a legidősebbekig mindenki
számára elérhetővé tenni – nemtől, vallási faji hovatartozástól függetlenül – a megfelelő szolgáltatásokat az
egyenlő bánásmód szem előtt tartásával. Ennek érdekében fel kell mérni a településen speciálisan
megjelenő problémákat és ki kell jelölni a megoldásukhoz vezető intézkedéseket, valamint meg kell jelölni a
hozzájuk kapcsolódó forráslehetőségeket az emberi és anyagi erőforrások tekintetében.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Tinnye korábban tagja volt a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint a Zsámbéki
Medence Regionális Fejlesztési Tanácsnak, melyekben Tinnye tagsága 2012. évben megszűnt. Jelenleg egy
nagyobb, euro-régiós társulás, az Ister-Granum tagja Tinnye, amely kulturális és turisztikai szempontból
jelentős településünk számára.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőségi program kialakításában a helyzetelemzéshez a helyi adatgyűjtés, az önkormányzat
adatbázisai, a TEIR adatbázisai, a KSH adatai, a népszámlálási adatok, valamit a munkaügyi központ és a
helyi intézmények szolgáltattak adatokat.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység viszonylag új keletű jelenség az emberiség történelmében; a XX. században jelent
meg először. A mélyszegénység fogalmát a Társadalmi Megújulás Operatív Program (későbbiekben:
TÁMOP) „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című pályázati felhívás
bizonyos része írja le pontosan. Eszerint:
„Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony iskolázottság és
foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő
súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége
jellemzi.”
A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony
képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat a
lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és kirekesztéshez
vezet.
Hazánkban a mélyszegénység fogalmát gyakran azonosítják a cigánysággal, holott a mélyszegénység nem
egyértelműen bőrszín függő. Bár kijelenthető, hogy a mélyszegénységben élők nagy része cigány
származású.
Az esélyegyenlőségi program kialakításának célja az együtt jelentkező területi és társadalmi hátrányok
következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és terjedésének mérséklése, továbbá
a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és
közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat. (forrás: TÁMOP)Mindezt a
helyi közösségi kapcsolatok fejlesztésével, egyes közszolgáltatásoknak (szociális és egészségügyi ellátások, a
gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó szolgáltatások) a helyi szükségletekhez igazításával
kell előmozdítani.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata a szociális ellátások területén mutatkozik meg elsősorban: az aktív
korúak ellátása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a lakásfenntartási támogatásban
részesülők, és az önkormányzat által a szociális rendelet alapján megállapítható segélyek és támogatások
során kerül megállapításra. Megállapítható, hogy az alacsony jövedelmű rétegnek elsősorban a gyermekek
ellátásához kapcsolódó támogatások, a munkanélküliek ellátását célzó támogatások és a helyi segélyezés
adta lehetőségekből származik bevételük nagy része. Sokan közülük tartósan munkanélküliek, alacsony
iskolázottságuk, egészségi állapotuk nehezíti a munkaerő-piacra való bejutásukat. A regisztrált
munkanélküliek számának növekedéséhez az is hozzájárul, hogy indokolt volt felhívni azon munkanélküliek
figyelmét a regisztráció fontosságára és az ellátás igénybevételére, akik egyáltalán nem rendelkeztek
jövedelemmel, így a rendszerbe kerülve akár a munka világába is visszaintegrálhatóakká válnak.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
A rendszerváltással együtt a kilencvenes évek végétől a társadalmi és gazdasági változások – privatizáció,
gazdasági szerkezetváltás - jelenősen átalakították a munkaerő-piacot. Megváltozott a népesség gazdasági
aktivitása és a foglalkoztatás szerkezete is. Megjelent a „felesleges munkaerő”, amellyel együtt megjelent a
munkanélküliség is. A gazdasági válság pedig felerősítette ezt a tendenciát szerte Európában, így hazánkban
is. A jelenlegi adatok szerint a munkanélküliek száma 10,5 %-os Magyarországon , és óvatosan csökkenő
tendenciát mutat.
Álljanak itt a KSH legfrissebb adatai erre vonatkozóan:
2013. március–májusban a munkanélküliek száma 461 ezer, a munkanélküliségi ráta 10,5% volt. A
munkanélküliek száma 25 ezer fővel, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal csökkent az előző
év azonos időszakához képest.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya: településükön az országos
átlag alatti a munkanélküliség az aktív korú népesség körében (15-64 évesek), 6,5%, bár növekvő tendencia
állapítható meg. A nyilvántartott álláskeresők száma növekszik, a nők és férfiak aránya az álláskeresők
között folyamatosan változik, a tartósan munkanélküliek száma csökken. A pályakezdő álláskeresők
számaránya jelenleg 0,4%.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága: bár az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek
száma kevesebb településünkön, elhelyezkedésük nehezebb mint a magasabb iskolai végzettségűeké. A
tartós munkanélküliek nagy többsége közülük kerül ki.
c) közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatás keretén belül 2010-től az aktív korú lakosság 1,5%-át tudja
foglalkoztatni az önkormányzat lehetőséget biztosítva ezzel a munkanélkülieknek a foglalkoztatásban való
részvételre.
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.): településünk a főváros vonzáskörzetében helyezkedik el, de
megállapítható, hogy a közlekedési lehetőségek nem segítik a az elhelyezkedés esélyeit, vasúti közlekedés
nincs, az autóbuszok 3 párban közlekednek Esztergom és Budapest között, átszállással érhető el még a
főváros, vagy a nagyobb központok.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük:a munkaügyi központ támogatásában
vehetnek részt a fiatalok képzésekben: első munkahely garancia 25 év alatti fiataloknak, TÁMOP 114 képzés
és foglalkoztatási támogatás
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok): munkaügyi
központ, közfoglalkoztatás
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők számaránya alacsony, az önkormányzat a közfoglalkoztatásban alkalmazza őket
és amennyiben lehetőség van rá igyekszik a munka világába visszaintegrálni saját intézményeiben
alkalmazva őket.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
a foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés nem jellemző, a közfoglalkoztatást az egyenlő
esélyek figyelembe vételével folytatja az önkormányzat.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
A korábbi évekhez képest visszaesés tapasztalható: megszűnt a méltányos közgyógyellátás és ápolási díj. A
normatív állami támogatás keretein kívül az önkormányzat átmeneti segélyt (pénzben és természetben)
nyújtva igyekszik enyhíteni a krízishelyzetben lévők gondjain.
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.

a) bérlakás-állomány szociális alapon korábbi döntés alapján került kiutalásra, változás azóta nem történt
Jelenleg 5 bérlakással rendelkezik az önkormányzat, ebből 4 elégtelen lakhatási körülményeket biztosít
b) szociális lakhatást a bérlakás állomány 4 lakása biztosítja
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek a településen.
e) lakhatást segítő támogatások: a normatív lakásfenntartási támogatás az 1993. évi III. tv. alapján,
rendkívüli élethelyzetben az önkormányzat átmeneti segélyt biztosít rendelete alapján.
f) eladósodottság: az önkormányzat szociális rendelete adósságrendezési támogatást nem nyújt, ezért az
eladósodottságról nyilvántartással sem rendelkezik.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez valamennyi lakos
hozzáfér, nincsenek elzárt vagy nehezen megközelíthető településrészek.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Településünkön telepek, szegregátumok nincsenek, hajléktalan személy nincs a faluban, az önkormányzat
célja a jövőben ennek a helyzetnek a fenntartása

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Tinnyén a lakosságszámából
adódóan az orvosi ellátást egy háziorvos látja el, aki a gyermekeket, valamint az iskola-és ifjúságegészségügyi szolgálatot is egy személyben látja el. Szakellátáshoz a lakosság legközelebb Pilisvörösváron
jut, a rendelőintézet járóbeteg szakellátást biztosít a körzet lakosai számára. A fogorvosi ellátás
tekintetében a Piliscsaba látja el lakosainkat. Védőnői ellátást egy fő státuszon látja el az önkormányzat,
amely két éve helyettesítéssel megoldott, két fő védőnő segítségével az iskolai védőnői ellátás
megoldásával is.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés tüdőszűrés egyéb: településünkön minden évben megszervezzük a tüdőszűrést, szemészeti
szűrővizsgálatokra a kitelepülő optikusok nyújtanak lehetőséget. Egyéb szűrővizsgálatok a Pilisvörösvári
Szakrendelőben állnak a lakosság rendelkezésére
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a gyerekek és a felnőttek számára Budakeszin és
Pilisvörösváron biztosított.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése: gyermekétkeztetés (iskola
óvoda) a gyermekétkeztetés az egészséges életmód és a betegségek megelőzése szempontjából fontos
tényező. Az önkormányzat a gyermekétkeztetésre szerződött partnerével minden évben felülvizsgálja
szerződését.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés: településünkön a fiatalok számára a sportcsarnok a sportpálya és a
műfüves focipálya biztosít lehetőséget a szabadidős és sporttevékenységekhez. A labdarúgásnak nagy
hagyománya van Tinnyén a község futballcsapata a Megye III. bajnokságban szerepel, az utánpótlás
nevelése is folyamatos, ehhez az önkormányzat anyagi támogatást is igyekszik biztosítani.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés házi segítségnyújtás: Tinnye
község Önkormányzata a házi segítségnyújtást Lázár Református Támogató Szolgálattal való szerződése
keretében biztosítja 2011 óta, a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás önkormányzati ellátásban
valósul meg egy fő családsegítő alkalmazásával, aki heti egy alkalommal áll rendelkezésre, valamint
alkalomszerűen és igény szerint segítséget nyújt a rászoruló gyermekek szakellátáshoz való eljuttatásában.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor nem jellemző, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elve érvényesül.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül igyekszik az önkormányzat és élelmiszersegélyhez juttatni a rászoruló
kisgyermekes, nagycsaládos és idős vagy egyedül élő személyeket évente1-2 alkalommal.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai.: Tinnyén az intézmények és az Önkormányzat nagy gondot fordít
nemzeti ünnepeink közös megünneplésére, falunap tartására, amely összekapcsolódik államalapításunk
ünnepével is. A művelődési ház nyitott a lakossági kezdeményezések előtt, baba-mama csoport,
tánccsoport, jóga, színjátszó kör stb. működik, lehetőséget biztosít a fiatalok rock-bandáinak a próbákra,
bálok szervezésére. A Községi könyvtár, amelynek jelenleg az iskola ad helyet nyitva áll az olvasni,
művelődni szándékozó gyermekek és felnőttek előtt.
b) közösségi együttélésre jellemző, hogy családias, békés a falusi közösségi élet, amelynek fenntartása
továbbra is kiemelt feladat az önkormányzat számára
c) helyi közösségi szolidaritás megjelenik falutakarítás, közösségi terek rendben tartásában önkéntes
munkaként, valamint helyet biztosít az önkormányzat ingyenes ruhabazár tartására a rászorulók részére.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön a 2010-es választások alkalmával nem alakult roma nemzetiségi önkormányzat.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közfoglalkoztatás
Szociális bérlakások elavult állapota
Egészségügyi körzetek száma kevés

Bővítés, foglalkoztatás javítása
Felújítás (pályázat, önkéntes munka)
Háziorvosi körzet bővítése (+1 körzet), védőnői körzet
bővítése (l+1)

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt,
majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti
Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a
gyermekek fejlődési esélyeit.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 5. § (n) pontja:
„veszélyeztetettség: olyan-magatartás, mulasztás vagy következtében kialakult-állapot, amely a gyermek
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.”
Tinnyén a 2000 évek eleje óta kiválóan működik a jelzőrendszer, melynek tagjai a gyermekjóléti szolgálat, az
intézményvezetők (óvoda, iskola) az iskola gyermekvédelmi munkatársa, a háziorvos és a védőnő, valamint
az önkormányzati hivatal gyermekvédelmi ügyekért felelős munkatársa. A jó együttműködés
eredményeként a gyermekjóléti alapellátásban rendezhető és kezelhető a családok és a gyermekek
helyzete, védelembe vételre csak igen ritkán kerül sor, átmeneti nevelésbe-vétel mindösszesen egy
alkalommal fordult elő.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma:a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek száma növekvő tendenciát mutat:míg 2008-ban 48 gyermek részesült
ilyen irányú ellátásban, addig 2012-ben már 61 gyermek kapott támogatást.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya az önkormányzat csak a törvényi
előírásoknak megfelelő juttatásokat tudja biztosítani.
2008
48
2009
54
2010
69
2011
62
2012
61
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya (szöveges)
A kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők számaránya az iskolába járó gyermekek számához
viszonyítva átlagosan 50% körül mozog, egyes években ez a szám jócskán meghaladja az 50%-ot.
Támogatást a nagycsaládosok, a tartósan beteg gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők kapnak.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek településünkön óvodába, iskolába nincsenek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Településünkön szegregátumok, telepek nincsenek.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos helyzet a jelen kor politikájának fontos fogalma. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése
érdekében tudni kell arról, hogy kit kell támogatni, kinek van joga igénybe venni a különféle szociális
kedvezményeket. Ha teljesülnek a következők, akkor az adott személy valószínűleg hátrányos helyzetű
családi háttérből érkezik:
- A család szegény, vagy nyomorban él, jövedelme főként segély, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, esetleg
alkalmi munka után járó jövedelem.
- Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban sokan laknak együtt, így kevés az egy személyre jutó
alapterület. A lakhatási feltételek egészségtelenek, például vizes, salétromos falak, nagy páratartalom,
alagsori lakás, szuterén. A felszereltség rossz, például hiányzik a konyha, a fürdőszoba, beltéri WC,
nincsenek alapvetőnek tartott háztartási készülékek.
- A szülők iskolázatlansága: csak általános iskolát végeztek, vagy olyan érettségit nem igénylő
szakképzettségük van, amivel szinte lehetetlen munkát találni.
- A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók például alkoholisták,
drogfüggők, játékszenvedélytől szenvednek.
- Nincs család, a gyerek állami gondozott, vagy a fiatal onnan került ki, egyszülős családban nevelkedik, a
szülei elváltak, az egyik szülő meghalt, vagy éppen a családban több generáció, illetve távolabbi rokonok
élnek együtt.

- Legalább az egyik szülő beteg vagy fogyatékos, így fizikailag képtelen gyermekeit megfelelően ellátni,
gondozni.
A munkanélküliség, a szegénység, a szociálisan inadaptált emberek növelik a hátrányos helyzetre való
esélyeket, de az etnikai kisebbséghez tartozás közömbös ebből a szempontból.
A 1993.évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 121.§-a tartalmazza az értelmező rendelkezéseket: A 14. pont
szerint hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző
védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)helyettesítéssel ellátott Védőnői ellátást egy fő státuszon látja el az önkormányzat,
amely két éve helyettesítéssel megoldott, két fő védőnő segítségével az iskolai védőnői ellátás
megoldásával is. A gyereklétszám miatt indokolt a védőnői létszám bővítése, különös tekintettel arra, hogy
a védőnő látja iskolái feladatokat is.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) a gyermekorvosi ellátás háziorvosi ellátás
keretén belül valósul meg a településen, házi gyermekorvosi praxis nincs, szakorvosi ellátásuk
Pilisvörösváron történik
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) teleülésünkön nincs ilyen irányú ellátás, Budapesten juthatnak ellátáshoz.
d) gyermekjóléti alapellátás: helyben történik az önkormányzat feladat ellátási kötelezettségének
megfelelően heti 1 alkalommal 1 fő látja el, az alapellátásban és védelemben lévők figyelemmel kísérésével,
családlátogatásokkal, a megfelelő szakellátás megkeresése és rászorultság esetén szakellátásba szállítás
támogatásával segíti a családokat.
e) gyermekvédelem: a gyámhatósági feladatellátás járási hivatal hatáskörébe került Pilisvörösvár az
illetékes hatóság.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások, anyaotthonok a településen nem találhatók a település
50 km-es körzetén belül lelhetők fel önkormányzati és egyházi fenntartásúak, legközelebb Budapesten
részesülhetnek ellátásban a krízishelyzetben lévők.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés iskolai kereteken
belül, művelődési ház programjában, valamint a Tinnyei sportklubban lehetséges.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, szünidei) ingyenes tankönyv, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, valamint a szociális rendelet átmeneti segélyezése keretében vehető igénybe.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati civil érdekképviselők jelzései, észrevételei alapján nem történt.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
az önkormányzat lehetőségei szerint a szociális rendelet és mérlegelés alapján lehetséges egyéni elbírálás
alapján.

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
Tinnyén 2010-ben új a minden igényt kielégítő iskola épült az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein
belül. Az iskola felszereltsége, informatikai ellátottsága a környéken is kiemelkedő. A település valamennyi
iskoláskorú gyermeke számára megfelelő oktatást biztosít. Nyolc évfolyamon egy-egy osztály oktatása
folyik. A hátrányos helyzetű gyermekek számára az alsó négy évfolyamon működő iskolaotthonos ellátással
is megfelelő környezetet biztosít. A felső tagozat számára napközi csoport működik. A sajátos nevelési
igényű gyermekek felzárkóztatását gyógypedagógus segíti. Az iskola személyi állománya kielégítő 1 fő
szaktanár, és iskolapszichológus felvétele lenne még szükséges.
2012-ben új óvodaépület is átadásra került, így a település óvodás korú gyermekei számára is megfelelő
helyet biztosít az önkormányzat. Valamennyi jelentkező gyermek ellátása biztosított. A csoportok száma az
új épületben igény esetén bővíthetővé vált. Jelenleg az óvoda személyi ellátottsága teljes körű. A
gyermekek fejlesztését logopédus is segíti.
Mindkét intézményben integrált oktatás-nevelés folyik, az intézményeken belül szegregáció vagy hátrányos
megkülönböztetés nincs.
A bölcsődei ellátás településünkön nem megoldott, ennek kapcsán fel kell méri az igényeket és igény
esetén meg kell keresni a megfelelő forrásokat bölcsődei ellátás biztosítására. Településünkön családi
napközi is működik 14 férőhellyel, amely enyhíti a bölcsődei ellátás hiányát.
Az önkormányzat célja, hogy minél több tinnyei gyermek válassza a helyben való tanulást ezzel is elősegítve
a gyermekek falun belüli kapcsolatainak erősödését.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Szakember ellátottság
Bölcsöde hiánya

Iskolapszichológus, javaslat a tankerületnek
Igényfelmérés a településen

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők esélyegyenlősége szempontjából releváns adatok csekély mértékben állnak rendelkezésre. A
település lakosságának 49%-a nő. Az aktív korú nők körében a munkanélküliség településünkön 6% körül
mozog, foglalkoztatást segítő programban való részvételük 2012-ben eredményes volt (2fő), nagy arányú
az alacsony iskolai végzettségű a munkanélküli nők körében (71,8%) és 21%-uk tartósan munkanélküli. Az
önkormányzat közmunkaprogramjában segíti a munka világába való visszaintegrálásukat, és amennyiben
lehetőség van rá intézményeiben is elő kívánja segíteni foglalkoztatásukat.

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.)
A nők elhelyezkedését elősegítendő településünkön 2011-ben az óvodai nyitvatartási idejének
meghosszabbította az önkormányzat. A településen működő családi napköziben való gyermekelhelyezés is
segíti a nők munkavállalását. Jelenleg bölcsődei ellátás nincs, kiemelt feladat a bölcsődei ellátásra
vonatkozó igények felmérése.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Településünkön baba-mama csoport működik, amely védőnői szolgálattal önszerveződően alakult, és
biztosít lehetőséget a kismamák és gyermekeik közösségi életterének színhelyéül valamint igény esetén
előadásokat szervez a családtervezés és gyermekgondozás problémáival kapcsolatosan.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőket ért családon belüli erőszakról nem rendelkezik az önkormányzat adatokkal, a gyermekjóléti és
családsegítő szolgáltatás keretében a felmerülő problémák, a védőnő és a háziorvos, vagyis a jelzőrendszer
igyekszik segíteni, és tájékoztatni a testi és lelki erőszak esetén kihez fordulhatnak a bántalmazottak
segítségért.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Településünkön nem működik anyaotthon, sem átmeneti otthon. A rászorulóknak segítséget és
tájékoztatást nyújtunk a lehetőségekről és segítjük elhelyezésüket. Legközelebbi elérhetőség Budapesten
található.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A 2010 óta tartó választási ciklusban 1 nő tagja van a Képviselő testületnek, aki a település alpolgármestere
is egyben. Az önkormányzati intézmények többségében nöi alkalmazottakat foglalkoztatnak. A civil
szervezetekben jelentős szerepük van a kultúra, a közművelődés területén valamint a nyugdíjas klub
szerveződésében.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A védőnő vezetésével önszerveződő baba-mama klub alakult 2008-ban és folyamatosan működik átadva a
tapasztalatokat és a stafétát a következő kismamáknak-kisbabáknak. a 2013-ban alakult kulturális
kerekasztal összefogja a civil szervezeteket bevonva őket a falu kulturális életébe.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Családon belüli erőszakról nincs adat

Jelzőrendszerben a rendőrdség részvételének
erősítése

Bölcsöde hiánya

igényfelmérés

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
Az Európai Unió régebbi tagállamai (EU-15) a legfejlettebb országok közé tartoznak demográfiai értelemben
is. A nagy népmozgalmi átalakulások itt jórészt már a múlt század közepéig lezajlottak. Kialakult az alacsony
gyermekszám, a magas élettartam, időssé vált a népesség A kedvező külső hatások ellenére az unió
lakossága a Föld legidősebb népességei közé tartozik.
Az elöregedési folyamat ma már szinte minden országban tetten érhető. Az unió egészét tekintve 100 aktív
korúra 41 fiatal és 39 idős ember jut. A demográfiai öregedés nem valamiféle káros jelenség, amely ellen
küzdeni kell. Éppen ellenkezőleg: az „ageing” nagyon is szerves része annak az átfogó népességfejlődési
tendenciának. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a folyamat súlyos alkalmazkodási problémákat vet fel amelyek
megoldandó feladatokként tornyosulnak a modern társadalmak előtt. Mindannyiunkat alapvetően érintő
kérdés, mi lesz az idősek millióival. Úgy véljük, az európai helyzet népesedéspolitikai keretekbe ágyazott
aktív magatartást, a folyamatok sokirányú befolyásolását, sokféle eszköz sokoldalú alkalmazását igényli. Az
öregedési folyamat kezeléséhez minden területnek, tudományágnak hozzá kell tennie a maga kimunkált
részmegoldásait. (KSH)
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
A szakirodalomból tudjuk. hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci
diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Az
55 éven felüliek között a tartósan munkanélküliek aránya településünkön 3%-os. A nyugdíjas korúak közül,
akinek van igénye el tud helyezkedni, de a többségük nem kíván visszatérni a foglalkoztatásba, önkéntesen
vállalnak feladatokat a település életében (kutatás a településen általános iskolát végzettek továbbtanulási
lehetőségeiről, végzettségükről, kiállítások szervezése) amennyiben a közfoglalkoztatásukra mód van,
hátrányos megkülönböztetés nem éri őket.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Az idős korúak számára a háziorvosi ellátás a házi segítségnyújtás és a szociális ellátások önkormányzati
rendeletben megállapított formái biztosítottak. A nyugdíjas klub számára a kultúrház, az érdeklődők
számára könyvtár nyitva áll. Informatikai jártasságuk a felmérés szerint 30%-os, sokan közülük élnek a
világháló adta lehetőségekkel is.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Tinnyén hosszú évek óta jól működik a nyugdíjasok önszerveződő köre, amely aktívan vesz részt a falu
közösségi életében, az ünnepeken, falunapon. Megszervezik a nyugdíjas korúak számára a mozi és
színházlátogatásokat, kiállítások és múzeumok látogatását, fürdőlátogatást és a „nyugdíjas” bálokat.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egyedül élő idős emberek száma magas

Szociális és mentális segítség adása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt Magyarországon, a népesség 5,7
százaléka. Az 1990. évi népszámláláshoz képest a fogyatékos emberek létszáma és aránya jelentősen
emelkedett. A létszámnövekedés azzal is összefügghet, hogy 2001-ben a fogyatékos emberek – többek
között a jól előkészített és végrehajtott kommunikáció eredményeképpen – többen vállalták
fogyatékosságukat, mint 1990-ben. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a fogyatékosság mind pontosabb
meghatározása következtében többen vannak tisztában egészségi állapotuk fogyatékossággal kapcsolatos
jellegével. A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen
emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. Valószínűleg
ebbe a kategóriába kerültek azok a személyek, akik nem tudták elhatárolni fogyatékosságukat tartós
betegségüktől, ezért az egyéb fogyatékossággal bírók között többen lehetnek olyanok, akik nem
fogyatékosságban, hanem tartós betegségben szenvednek. A fogyatékossággal élők között minden tizedik
ember az értelmi fogyatékos személyek közé tartozott. A fogyatékos férfiak és nők fogyatékosságtípus
szerinti megoszlása némileg különbözik egymástól, a férfiak körében
magasabb az értelmi fogyatékosok, alsó, felső végtag hiányából adódó fogyatékosságúak és az egyéb testi
fogyatékosok aránya, a mozgássérültek, gyengénlátók hányada viszont a nők között nagyobb.
Településünkön fogyatékkal élők foglalkoztatására nincs lehetőség település adottságaiból adódóan.
Piliscsabán és Mányon foglalkoztatnak fogyatékkal élőket, mindkét településen dolgoznak tinnyeiek.
Hátrányos megkülönböztetés nem éri őket de a településen önálló életvitelüket támogató helyi
intézmények és szolgáltatások, önálló programok nincsenek
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
a szociális ellátásokat igénybe vevők között bizonyára vannak fogyatékkal élő személyek, de az ellátások
szempontjából csak a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását igénybe vevőkről van adatunk.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége nem teljes körű, a
polgármesteri hivatal épülete nincs akadály-mentesítve. Az újonnan épült iskola és óvoda, valamint az
orvosi rendelő akadálymentesített.
Az információs és kommunikációs akadálymentesítettség a település honlapjának üzemeltetése nyújt
segítséget a tájékoztatásban.
(kiv: műv ház)
A fogyatékos emberek szociális és pszichiátriai ellátása a településen nem megoldott, Pilisvörösváron van
lehetőség ezeket az ellátásokat igénybe venni

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

fejlesztési lehetőségek

Akadálymetesítés hiánya
Nyilvántartás hiánya

Fejlesztés (pályázatok)
Felmérés készítése

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
Tinnyén jó néhány önszerveződő közösség működik, amelyek aktívan kiveszik részüket a közösség
életéből. Ilyen a közösség biztonságérzetét javító Tinnyei Kossuth Polgárőr Egyesület, a sport területén a
Tinnyei Községi Sport Klub, a Gina M Lovas Sport Egyesület, a Fürkész Természetjáró és Sport Egylet, a
kulturális élet területén a Pathália Miniszinpad, és a Jóbarátság Nyugdíjas Klub, az állatvédelem területén a
Pilis-Budai Kutyamentők Társasága Egyesület.
Nemzetiségi önkormányzat településünkön jelenleg nem működik, egyháziak (katolikus és református)
karitászt működtetnek.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

A helyi esélyegyenlőségi program a helyzetelemzésében meghatározott esélyegyenlőségi problémák
kapcsán az önkormányzati intézmények, civil szervezetek, szolgáltattak adatokat, esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába a jelzőrendszer tagjai lettek megszólítva és az adatok gyűjtéséhez nyújtottak
segítséget .
Az esélyegyenlőségi program megvitatása a jelzőrendszer valamint a civil szervezetek kerülnek felkérésre
így hozva létre a HEP FÓRUM-ot.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek
Idősek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Közfoglalkoztatás
Szociális bérlakások elavult állapota
Egészségügyi körzetek száma kevés

Bővítés, foglalkoztatás javítása
Felújítás (pályázat, önkéntes munka)
Háziorvosi (+1), védőnői(+1) körzet bővítése

Szakember ellátottság
Bölcsőde hiánya

Iskolapszichológus, javaslat a tankerületnek
Igényfelmérés a településen

Egyedül élő idős emberek száma magas

Szociális és mentális segítség adása

Családon belüli erőszakról nincs adat

Jelzőrendszerben a rendőrség részvételének
erősítése
Igényfelmérés
Fejlesztés (pályázatok)
Felmérés készítése

Nők
Fogyatékkal
élők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Bölcsőde hiánya
Akadálymetesítés hiánya
Nyilvántartás hiánya

Az intézkedési területek részletes kifejtése

* Kötelező mező

Cím:

bölcsőde

Leírás:

igényfelmérés böcsőde nyitására

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2013. 12. 31. (kedd)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:

polgármester

Kategória:

II. A gyermekek esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

a három éven aluli gyermekek
elhelyezése

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal:
Az intézkedés tartalma:

igényfelmérés

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok):
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
humán
(humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:
Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező

Cím:

családon belüli erőszak

Leírás:

a családon belüli erőszakos cselekmények
számáról nem áll rendelkezésre adat

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2014. 03. 30. (vasárnap)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:

családsegítő

Kategória:

III. A nők esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

a jelzőrendszer
bevonásával

A célkitűzés összhangja
dokumentumokkal:

egyéb

eredményességét

a

rendőrség

stratégiai

Az intézkedés tartalma:
Az
intézkedés
indikátor(ok):

erősítése

kapcsolatfelvétel, adatgyűjtés
mérő

megbízható adatok rendelkezésre állása

Az intézkedés megvalósításához szükséges
humán
erőforrások (humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:
Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező
Cím:

a fogyatékkal élők nyilvántartása

Leírás:

a településen élő fogyatékkal élő emberek
problémáinak, igényeinek önkéntes alapon történő
felmérése

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2014. 06. 15. (vasárnap)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:

jelzőrendszer (családsegítő, védőnő, házoirvos)

Kategória:

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

az önkormányzat számára megfelelő visszajelzés a
fogyatékkal élők számáról, problémáiról a további
fejlesztések kialakítása céljából

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai
dokumentumokkal:
Az intézkedés tartalma:

kérdőíves felmérés

Az intézkedés eredményességét mérő
adatbázis létrejötte
indikátor(ok):
Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, humán
technikai):
Az
intézkedés
fenntarthatósága:

eredményeinek

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező

Cím:

iskolai szakemberellátottság

Leírás:

iskolapszichológus alkalmazása

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2014. 09. 15. (hétfő)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:

polgármester

Kategória:

II. A gyermekek esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

a pszichológus alkalmazásával a rászorulóknak
megszűnik az utazási kényszer, többen veszik igénybe
az ellátást

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai
dokumentumokkal:
Kapcsolatfelvétel az intézményfenntartóval (KLIK)
Együttműködés kialakítása a családsegítő és az
intézményfenntartó között

Az intézkedés tartalma:
Az intézkedés
indikátor(ok):

eredményességét

mérő

iskolapszichológus alkalmazása

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

eredményeinek

fenntartható

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező

Cím:

foglalkoztatás

Leírás:

közfoglalkoztatás bővítése

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2015. 07. 15. (szerda)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:

polgármester

Kategória:

I. A mélyszegénységben élők és a romák
esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

a
munkanélküliek
egyre
számának munkába állítása

nagyobb

Az intézkedés tartalma:

A lehetőségek
kialakítása

stratégia

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok):

nő a közfoglalkoztatásban dolgozók száma

A
célkitűzés
összhangja
dokumentumokkal:

egyéb

stratégiai
vizsgálata,

Az
intézkedés
megvalósításához
szükséges
humán pénzügyi és tecnikai
erőforrások (humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:

fenntartható

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező

Cím:

bölcsőde

Leírás:

a bölcsődei elhelyezés iránti kialakítása

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2015. 08. 15. (szombat)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:
Kategória:

III. A nők esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

A kisgyermekes anyák
állásának elősegítése

A
célkitűzés
összhangja
dokumentumokkal:

egyéb

munkába

stratégiai

Az intézkedés tartalma:

férőhely kialakítás, szakember ellátás
biztosítása

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok):

bölcsődei csoport

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
humán, pénzügyi, technikai
(humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:
Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező

Cím:

egyedül élő idős emberek

Leírás:

a településem egyedül élő idős emberek
száma nő

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2016. 11. 15. (kedd)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:
Kategória:

IV. Az idősek esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

szociális és mentális segítség adása

A célkitűzés összhangja
dokumentumokkal:

egyéb

stratégiai
Az egyedül élő idős emberekkel való
kapcsolattartás egész évre való kibővítése

Az intézkedés tartalma:
Az
intézkedés
indikátor(ok):

eredményességét

mérő csökken az idősek körében az elmagányosodás
érzése

Az intézkedés megvalósításához szükséges
humán, pénzügyi
erőforrások (humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:

fenntartható

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező

Cím:

akadálymentesítés

Leírás:

középületek akadálymentesítése

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2017. 12. 31. (vasárnap)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:

polgármester

Kategória:

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

akadálymentes közintézmények

A
célkitűzés
összhangja
dokumentumokkal:

egyéb

stratégiai

Az intézkedés tartalma:

pályázat benyújtása, költségvetésben
elkülönített összeg

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok):

megvalósult akadálymentesítés

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
pénzügyi
(humán, pénzügyi, technikai):
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:

fenntartható

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező

Cím:

szociális bérlakások

Leírás:

szociális bérlakások felújítása

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2018. 09. 30. (vasárnap)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:

polgármester

Kategória:

I. A mélyszegénységben élők és a romák
esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

a szociális lakásállomány felújítása

A
célkitűzés
összhangja
dokumentumokkal:

egyéb

stratégiai

Az intézkedés tartalma:

pályázatok, önkéntes munka

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok):

felújított lakásállomány

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

pénzügyi

szükséges

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:

fenntartható

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

* Kötelező mező

Cím:

háziorvosi körzet bővítése

Leírás:

a lakosságszám arányában a háziorvosi
körzetszám emelése

Felelős és határidő:
Almási Marina - 2018. 12. 15. (szombat)
Megjegyzések:
Az intézkedés felelőse:

polgármester

Kategória:

I. A mélyszegénységben élők és a romák
esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

a lakosság számára bővíteni a rendelési
időt

A
célkitűzés
összhangja
dokumentumokkal:

egyéb

stratégiai

Az intézkedés tartalma:

új háziorvosi körzet kialakítása

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok):

legalább két háziorvosi körzwet

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

pályázat

szükséges

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:

fenntartható

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Nincs elvégezve

Lezárás:

Nyitva

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3.

melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A
B
C
D
E
Intézked Az intézkedés címe, A
helyzetelemzés Az intézkedéssel elérni A célkitűzés Az intézkedés tartalma
és
megnevezése
következtetéseiben feltárt kívánt cél
összhangja
sorszám
esélyegyenlőségi probléma
egyéb
a
megnevezése
stratégiai
dokumentum
okkal
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
a munkanélküliek egyre
nagyobb
számának
munkába állítása
2
szociális bérlakások szociális
bérlakások a szociális lakásállomány
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású
intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük
működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba
épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét
feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására,
valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település
képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen
tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
A HEP FÓRUM tagjai:
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
Háziorvos
Védőnő
Intézményvezetők (Óvoda, Iskola)
Körzeti megbízott: a rendőrség munkatársa
az önkormányzat részéről az esélyegyenlőségi programért felelős munkatárs

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes
beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP
Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a
település 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 áll rendelkezésre.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti
kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és
támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi
Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben
foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a
HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
-

a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),

-

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

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes
intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben
történő maradéktalan érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP ITt, 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 képviselő testületének 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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