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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 07. 02 -i  rendkívüli  nyílt  üléséről készült

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt                          (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)
Ulveczki Lajosné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Petruska Gergő (tűzoltó főhadnagy)
Csóka László Elekné (védőnő)
Bácsó Balázsné (védőnő)
Dr. Késmárky-Kodak András (háziorvos)
Dr. Imre Gábor (háziorvos)
Nyékiné Katona Hedvig (igazgató)
Horgosi-Takács Andrea (szakmai-egység vezető)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Ulveczki
Lajosné képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

80/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Ulveczki
Lajosné képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné képviselő
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Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontokat. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A  9.  napirendi  pontot  javasolja  levételre,  és  a  „KEOP-2015-5.7.0  Középületek  kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő  ajánlatának  érvényességéről  és  nyertességéről történő  döntéshozatal  kerüljön
felvételre.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezi  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  egyéb  javaslata,
előterjesztése.
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  7  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

81/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság

Püspökladányi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség
Püspökladányi  Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi
beszámolója

2. Védőnői szolgálat beszámolója a 2014-ben végzett 
munkáról

3. Háziorvosi beszámolók elfogadása
4. Beszámoló a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár a 

2014. évben végzett tevékenységről
5. Beszámoló a Bárándi Napsugár Óvoda 2014. évben végzett 

tevékenységről
6. Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évben végzett tevékenységről
7. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelme
8. A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
9. A Bárándi Napsugár Óvoda Alapító okiratának módosítása
10. Óvodavezetői pályázat kiírása
11. A  „KEOP-2015-5.7.0  Középületek  kiemelt  jelentőségű

épületenergetikai  fejlesztése”  projekthez  kapcsolódó
közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattevő  ajánlatának
érvényességéről és nyertességéről történő döntéshozatal

12. Különfélék



1. napirendi pont
A  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014.
évi beszámolója

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  köszönti  Petruska  Gergő tűzoltó  főhadnagyot.  Megkérdezi  van-e  a  megküldött
beszámolóhoz kiegészíteni valója.
Petruska Gergő tűzoltó főhadnagy
Elmondja,  hogy  az  alapfeladatokon  felül  több  feladatot  kapott  a  tűzoltó  parancsnokság.
Báránd nem kiemelkedő tűzesetek szempontjából. Tíz esetben kellett kivonulni a településre.
Kiemelkedő  esemény  nem  volt.  Műszaki  mentés  három  esetben  volt,  CO  mérgezés  és
haláleset  a  településen  nem  volt,  személyi  sérülés  nem  történt.  Tűzoltási  szempontból  a
közbiztonság jónak nevezhető.
Polgári  védelmi  feladatokat  is  ellát  a  Püspökladányi  tűzoltó  parancsnokság.  Előzetesen  is
megköszöni  a  település  hozzászólását  és  a  közbiztonsági  referens  hathatós  munkáját,  aki
mindenben segíti őket.
Ifjúságkezelési program keretein belül a parancsnokság a működési területén lévő általános
iskolákat meglátogatja egy katasztrófavédelmi óra keretében. Sokrétű a munkájuk. 
Elmondja,  hogy az országos tűzoltóversenyen 1. helyezést értek el.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Gratulál  a  hivatalos  tűzoltóknak rendezett  versenyen elért  1.  helyezésért.  Örömmel  hallja,
hogy  kevés  esetben  kellett  kivonulniuk  Báránd  településre.  Figyelmet  fordítanak  a
belvízelvezető  rendszer,  nádasok,  elburjánzott  növények  felügyeletére.  Megköszöni  az
együttműködést, a segítséget és a munkájukat. 
Megkérdezi, hogy van –e kérdés hozzászólás?
Erdeiné Hákli Ildikó polgármester
Megköszöni a tűzoltóság munkáját. 

Miután több hozzászólás nem hangzott el Dr. Kovács Miklós polgármester szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

82/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
a  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi
Hivatásos  Tűzoltó  parancsnokság 2014.  évi  beszámolóját,  azt
elfogadja.  Megköszöni  a  Hajdú-Bihar  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Püspökladányi
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  Püspökladányi  Hivatásos
Tűzoltó  parancsnokság  elmúlt  évben  végzett  munkáját  és  az
együttműködést.
A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
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Határidő: azonnal
2. napirendi pont

Védőnői szolgálat beszámolója a 2014-ben végzett munkáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönti a védőnőket. Megkérdezi van-e a megküldött beszámolóhoz kiegészíteni
valójuk.
Bácsó Balázsné védőnő
Elmondja, hogy ezek az adatok a tavaly évi adatok, idén sajnos fele lesz a születések száma.
Kollegája Csóka Lászlóné nyugdíjba vonul, ezzel kapcsolatosan is kérdezi a testületet és a
polgármester véleményét. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy ez majd napirendre fog kerülni. Megkérdezi, hogy a beszámolóban említett,
előírt vizsgálatokat például az NST, helyben igénybe tudják venni? 
Bácsó Balázsné védőnő
Nem, ezekre a vizsgálatokra tudjuk eljuttatni őket.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kitűnik a veszélyeztetettek száma, sajnos nagyon magas. Megkérdezi ez ellen lehet-e valamit
tenni? 
Bácsó Balázsné védőnő
Ez nem tőlük  függ. Ők döntik el,  hogy szociális  okból,  egészségügyi  okból vagy esetleg
mindkettő okból veszélyeztetett-e az illető. Ez a társadalmi helyzettől, életviteltől függ, hogy
hogyan élnek családok. 
Erdős Zsolt képviselő
Folyamatosan csökken a születés szám évről évre?
Bácsó Balázsné védőnő
Jelenleg drasztikusan csökken a születések száma és minden terhesük veszélyeztetett jelenleg.
Ulveczki Lajosné képviselő
Védőoltásokkal kapcsolatosan vannak dilemmák, hogy beadassák vagy sem. Itt mennyire van
ezzel gond? Elfogadják-e a tanácsokat? Azt látja, hogy a kettes körzetben rosszabb a helyzet. 
Bácsó Balázsné védőnő
Kötelező védőoltások vannak, amiket a protokoll és a szabályok előírnak, ezekben nincs 
választás, hogy akarják, vagy nem akarják. Kötelező! Ebből gond nem adódott eddig 
Bárándon, intézkedést nem kellett kérni. A HPV elleni védőoltást 10 kislányból 9 kérte. Az 
hogy a kettes körzetben több a veszélyeztetettek száma az alanyoktól függ.   
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ami meglepte a különböző szűrővizsgálatokon felmért betegségek: szemészeti 
megbetegedések, mozgásszervi elváltozások. Javaslat is elhangzott a gyógytestnevelés és 
úszás biztosítására. Tavaly volt úszásoktatás?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ötödikben van úszásoktatás, ami kötelező, úszótanfolyamuk is van. Jelenleg kb. 30 gyereknek
lenne szüksége gyógytestnevelésre. A szülők is problémáznak ezen. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Gratulál  a  méhnyak-szűrés  programba  való  bekapcsolódáshoz.  Bővül  a  védőnői  szolgálat
ellátása ez által is. Feltételek adottak-e ?
Bácsó Balázsné védőnő
Igen a hely biztosítva van és az eszközök is. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Megkérdezi, hogy a HPV elleni védőoltást az az egy kislány miért nem kérte?



Bácsó Balázsné védőnő
Nem volt kötelező, teljesen elzárkóztak tőle. Soha nem is kértek plusz oltásokat.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

83/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
a  Védőnői  szolgálat  2014.  évben  végzett  munkájáról  szóló
beszámolót, és azt elfogadja.
Megköszöni  a  Védőnői  szolgálat  munkatársainak  az  elmúlt
évben elvégzett munkát.
A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont

Háziorvosi beszámolók elfogadása – Dr. Késmárky-Kodak András háziorvos

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  köszönti  Dr.  Késmárky-Kodak  Andrást  az  I.  számú  körzet  háziorvosát.
Megkérdezi van-e a megküldött beszámolóhoz kiegészíteni valója.
Késmárky-Kodak András háziorvos
Elmondja, hogy nincs hozzáfűzni valója a beszámolóhoz.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi, hogy van-e kérdés?

A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi,  hogy  milyen  formában  valósulhat  meg  a  beszámoló  végén  található  néhány
gondolat és terv. 
Késmárky-Kodak András háziorvos
A  támasszal  már  korábban  egyeztettek  ezzel  kapcsolatosan,  de  kapacitás  hiányban  és
forráshiányban nem teljesen valósult meg. Szeretné a védőnői részt is bevonni, szeretné ha
lennének olyan személyek, akik ezt a részét megoldják esetleg továbbképzésen vesznek részt.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nagyon sok esetben tapasztalatlanságból,  anyagi  helyzetből  adódóan és  több szempontból
hiányt  szenvednek ezek a gyerekek és válnak veszélyeztetetté.  Dr.  Úr hogy látja ennek a
helyzetnek a kezelését?
Késmárky-Kodak András háziorvos
Két olyan védőnővel dolgozik együtt akikkel maximálisan együtt tudnak működni. Felkészítik
a leendő anyukákat a gyermekvállalásra. Bizalommal fordulnak hozzájuk az anyukák, nem
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szokott gond lenni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mit jelent az, hogy viselkedésbeli elváltozások figyelhetők meg?
Késmárky-Kodak András háziorvos
Egyrészt a társadalmi elvárások, másrészt van egy tendencia pontosan az elkényelmesedéssel
kapcsolatban,  a  számítástechnika,  a  filmek,  a  tévénézés  amik  olyan  személyiségbeli
elváltozásokat okozhatnak amire ha nem figyelnek oda akkor viselkedésbeli gondokat okoz.
A gyógytornászra, a pszichológusra most sokkal nagyobb szükség lenne mint korábban. A
gyerekek viselkedésbeli fejlődése a tavalyi évtől kezdve más irányba mozdult,  ha ez nincs
megállítva  személyiség  változást,  szociális  készség változást  rontja ami  a  továbbtanulásba
már nem férhet bele. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A pszichológus kötelező lenne az iskolában?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Igen, a törvény előírja.
Kiss Gyuláné képviselő
Látják  az  óvodában,  hogy  egyes  műsorok  milyen  hatással  vannak  a  gyerekek
személyiségfejlődésére. Ez egy óriási probléma. Volt lehetőségük arra pár évvel ezelőtt, hogy
egy pszichológus tartson egy előadást. Időben meghirdették minden szülő tudott róla és 17-en
mentek el pont olyanok, akik egyébként is odafigyelnek arra, hogy a gyerek mit néz. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A szociális veszélyeztetés érdekelné, hogy mint háziorvosok hogyan tudnak segíteni? 
Késmárky-Kodak András háziorvos
Azt, hogy kik vannak védelem alá helyezve a támaszon keresztül, folyamatosan jelzik. Sok
esetben  az  anyagi  háttér,  ami  nem  megoldott  akár  a  védőoltások  akár  a  gyógyszerek
kiváltásával  kapcsolatosan.  Ebben  szeretne  lépni  és  lát  előrelépést  a  támasznál,  vannak
akiknek  a  fizetését,  a  pénzhasználatát  felügyelik.  Gyermekek  kiemelését  nem  nagyon
támogatják manapság. Stabilabb a helyzet az ő körzetében, mint amilyen eddig volt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A veszélyeztetettség egy elég komoly helyzet, főleg úgy hogy a hivatalnak hatásköre nincs rá.
Közvetve kapnak erről információkat és közvetve tudnak intézkedni is. Érdemes lenne a járási
kormányhivatalt  megkérdezni egy következő ülés alkalmával,  hogy ők mit látnak. Érdekes
statisztikákat tudnának, részünkre lehet prezentálni. Az utóbbi időben nem nagyon preferálják
a kiemeléseket.
Koroknai Béla Sándor képviselő
A  beszámolóban  van  egy  olyan  mondat,  hogy  a  betegek  helyzete  a  hosszan  tartó
helyettesítésben bizonytalan volt. Ez mit jelent?
Késmárky-Kodak András háziorvos
Az Ábel Dr. Úr elmenetelével kapcsolatosan voltak gondok. Ezt oldották meg.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
Úgy látja nem túlzottan jó a két orvos közötti kapcsolat. Mit lehet ez ügyben tenni?
Lakosoktól  hallotta,  hogy  alkalmassági  vizsgálatokon  gondok  voltak.  Mik  voltak  ezek?
Rendeződtek-e?
Késmárky-Kodak András háziorvos
Az első kérdéssel kapcsolatban nem tudja személyes jellegű kérdésekre kell-e válaszolnia 
Feljelentést  tettek  ellene,  egy  szakvéleményt  kritizáltak,  amiben  több  helyről  fals
információkat gyűjtve adták be konkrétan 6 helyre a feljelentést. Folyamatban van. Van egy
szakmai és egy etikai vizsgálata. A szakmai része lezárult, az etikai részéről nem tud semmit.
Egy  írásos  szakvéleményt  kértek  ez  irányban  tőle.  Úgy  látja,  nem  az  első  eset  volt  a
foglalkozás egészségügyi vizsgálatok során. Ha valakit alkalmatlanná nyilvánítanak az nem



véletlenül  történik.  A  foglalkozás  egészségügynek  az  a  lényege  gyakorlatilag  hogy  a
munkáltató  azokat  a  kockázatokat  felméresse,  amik  mind  a  munkáltató  részére  mind  a
munkavállaló részére következményekkel járhatnak. Úgy gondolja, rendeződik ez az ügy.
Erdős Zsolt képviselő
Gyermekvédelemmel kapcsolatos munkákat mind a két körzetben Dr. Úr látja el?
Késmárky-Kodak András háziorvos
Az iskolában csak az alsó tagozat tekintetében valamint az óvodában és a bölcsődében. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ki végezhet a két háziorvos közül foglakozás egészségügyi vizsgálatot?
Késmárky-Kodak András háziorvos
Mindenkire  ugyanazok  a  szabályok,  törvények  vonatkoznak.  Aki  rendelkezik  foglakozás
egészségügyi képesítéssel vagy szakképesítése folyamatban van. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az  önkormányzatban  aki  az  önkormányzattal  leszerződött  foglakozás  egészségügyi
orvosként. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

84/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
Dr.  Késmárky-Kodak  András  beszámolóját  a  2014.  évben
végzett háziorvosi tevékenységről, és azt elfogadja.
Megköszöni  az  Dr.  Késmárky-Kodak  András  által  az  elmúlt
évben  elvégzett  munkát  és  az  Önkormányzattal  történő
együttműködést.
A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal
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Háziorvosi beszámolók elfogadása – Dr. Imre Gábor háziorvos

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönti Dr. Imre Gábor háziorvost a II. számú körzet háziorvosát. Megkérdezi
van-e a megküldött beszámolóhoz kiegészíteni valója.
Dr. Imre Gábor háziorvos
Nagyon örült a felkérésnek. Tavaly is beszélték, hogy lesz. Háziorvosi beszámoló két ciklus
óta  nem volt.  Időszerű  volt,  hogy  hivatalos  úton  meg  tudják  beszélni  a  dolgokat.  1995.
augusztus 1 óta a körzetük úgy működött, hogy érvényes működési engedéllyel rendelkeztek
mindig. Volt éveken keresztül egy megállapodás hogy a nyári időszámításban tudják egymást
helyettesíteni igazából önkényesen átírták a rendelési időt. Kiírták, hogy 8-10-ig rendelnek a
nyári  időszakban, ez 11 előtt  sosem fejeződött  be inkább 12 körül. Elmondja,  hogy ebből
tavaly  probléma  lett,  emiatt  a  polgármesteri  hivatal  több  fórumon  panaszt  tett  ellene,  a
panaszok lezárultak,  de majd erre is  kitér.  Ezzel  összefüggésben polgármester  úr a másik
munkahelyét  2 alkalommal kereste meg, egyik levélben hogy milyen munkát végez ott.  A
kérdést  nem  igazán  értette,  mert  úgy  gondolja,  hogy  a  rendelkezésre  állási  időn  kívüli
munkához  senkinek  semmi  köze.  Levélben  jelezte,  ha  hozzá  fordulnak,  nagyon  szívesen
válaszol minden kérdésre, mai napig nem fordultak hozzá. 2003 óta ügyeletet végez most már
99  %-ban  régen  95%-ban Mezőtúri  és  a  Püspökladányi  telephelyen,  pont  azért,  hogy ne
ütközzön a rendelési idővel, mert ha elment Hajdúböszörménybe ügyelni, akkor tényleg fél 9-
nél hamarabb soha nem ért ide. Viszont Püspökladányból lelép 8 előtt 5 perccel 8-kor már itt
tud lenni a betegei között. A mezőtúri telephelyen 2 óráig van ügyelet tehát innentől kezdve
megint az van hogy ide tud érni. Náluk az Orvosi Ügyelet Kft-n belül, ha a szakmai vezető,
nagyon vigyáznak arra hogy ne legyenek támadhatóak túlóraidőt mindig betartják. El szeretné
mondani,  hogy  polgármester  úrék  folyamatosan  törvénytévesztésben  vannak,  hogy  mi  a
háziorvos feladata és mi a sürgősségi beteg ellátás. Az összes támadás, amit a polgármesteri
hivatal ellene végzett ennek a tévedésnek a következménye. Hatályos törvények alapján évek
óta a mentés nem háziorvosi feladat. A mentés csak akkor tartozik a háziorvosra, hogyha a
mentő kér segítséget, minden más esetben a mentés a mentő feladata. Ezt a tavalyi panaszok
óta fokozottabban tartja be. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Úr beszámolóról beszélünk, panaszáradatot hallunk, amennyiben panaszról van szó azt
megteheti majd külön. A 2014. évi munkáról kérünk egy beszámolót. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Ez mind a 2014-es évhez tartozik.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy hatósági ügyről beszélünk, aminek nincs köze a beszámolóhoz. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
De van mert erről beszámol most, joga van hozzá úgy gondolja. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem ez a napirend!
Dr. Imre Gábor háziorvos
Jelenleg 1550 bejelentett Bárándi betege van. Ezeknek a betegeknek az ellátását végezik, a
nagy  betegségcsoportokat  nyári  időszak  kivételével  folyamatosan  gondozzuk,  nyáron
lehetetlen  a  helyettesítések  miatt  a  gondozását  elvégezni  ezért  két  hónapig  fel  szokták
függeszteni a gondozást. A gondozásoknak az eredményét két havonta tudják lemérni az hogy
a betegeknek a megbetegedési aránya és a halálozási aránya. Leggyakrabban Magyarországon
a halálozási arány 50-52 %-a szív-érrendszeri keringési halálozás, ez náluk 30 % környékén



van. Ezeknek a betegeknek a gondozása folyamatosan működik a nyári időszak kivételével. A
helyettesítést  nehezen  lehet  megoldani.  Ennek  következtében  az  önkormányzati  fokozott
teher, nyári időszakban másfél 2 órát ülnek és nézik a falat, ehelyett a gondozás helyett. Ez
megnehezíti  nyári  időszakban a  munkájukat.  A támasszal  nagyon  jó  kapcsolat  alakult  ki,
ennek  azért  is  nagyon  örült,  mert  sokszor  fölösleges  munkát  végeztek.  Mióta  folyamatos
információáradat van köztük, tudják egymás munkáját segíteni. A védőnői szolgálattal mindig
kiváló kapcsolatuk volt.  Sajnos az önkormányzati dolgozókkal nem alakult ki a kapcsolat,
rendszeresen  küldenek  beteget  hozzá  úgy,  többször  jelezte  nekik,  hogy  intézzék  el  a
betegeknek a leszázalékolást,  küldjék el  a papírjaikat,  amikor  nem jogosult  rá.  Fölösleges
irtózatos mennyiségű munkába kerül ez, van olyan időszak, amikor ez mindennapos.
A rendelő állaga folyamatosan romlik, egy tisztító festés kellene. A váróban több alkalommal
előfordul, hogy nincs szék, rendezvényekre elkerül. Úgy gondolja, nem azon a 10-12 széken
kellene  hogy  múljon  egy  rendezvény.  Szeretné,  ha  ez  megoldódna.  A  rendelő  ablakai
kiesőben vannak. Javasolja, hogy legyen kihelyezve kuka. Nagyon sokszor tesznek panaszt a
wc-re a betegei, hogy a közmunkások azt a Wc-t használják. Tavaly az ÁNTSZ-szel karöltve
megkérdezték a betegeiket hogy mi a véleményük a munkájukról. Az 1450 betegből 1250
válaszolt, kérte, hogy a panaszt is írják le mert abból lehet valamilyen következtetést levonni.
Egyetlen egy panaszos volt, aki jelezte nekik a problémáját. 
Tavalyi esettel kapcsolatban 7 problémát szeretne elmondani. Mind betegekkel kapcsolatos
eset.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Figyelmezette polgármester úr, hogy zárt ülést kell elrendelni amennyiben személyes adatokat
tartalmaz a mondandója.
Dr. Imre Gábor háziorvos
Név nélkül fogja ezeket az eseteket elmondani. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Esetjoggal, szakmai kérdésekkel nem fog tudni foglalkozni a Képviselő- testület. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Tájékoztatni szeretné a Képviselő- testületet. 
Első eset: a beteg összeesett, ismételten mentés. Egy másik betegnél voltak, igaz hogy ki volt
írva, hogy 10 óráig rendelnek fél 11kor mentek el. Polgármester úr és jegyző úr is kereste a
másik betegtől, amikor kijöttek egyből telefonáltak, hogy milyen ügyben keresték. A beteg
közterületen esett össze nem hozzájuk tartozik, innentől kezdve nem érti a problémát. 
Egy  másik  beteg  állítólag  azt  mondta,  hogy  neki  a  lába  nem  volt  kötözve,  márciustól
szeptemberig 74 x volt bekötözve lakáson a lába. Ez is benne volt a panaszban, önkormányzat
kereste a beteget az elmondása szerint többször. 
A következő esetet az ÁNTSZ tiszti főorvosa bírálta el, a beteg semmilyen formában nem
együttműködő,  problémái  vannak,  mozgásszervi  panaszai  vannak.  Többszöri  lehívás  után
közölte, hogy neki injekciók kellenek, abból az injekcióból amit ő kért, nagyon sokszor van
hiány.  Körülbelül  két  hét  volt  amíg  megérkezett  az  injekció,  addigra  az  önkormányzattal
támasszal  együtt  panaszt  tett  ellene.  Az  ÁNTSZ  kivizsgálta  ezt  a  panaszt,  írásbeli
figyelmeztetést  kapott,  de  nem  a  betegellátás  miatt,  hanem  a  rendelési  idő  egyoldalú
áthelyezése miatt. 
A következő eset, beteg nénire rá lett törve az ajtó, jegyző úr mondta, hogy menjen le, lement.
De ez sem az ő feladat lett volna ez is mentésnek minősül. 
A múlthét csütörtöki eset verte ki a biztosítékot nála, amikor egy beteg rosszul lett, közben
betegnél volt kint, ez a beteg az ő legjobb barátainak egyike és rossz telefonszámot ütött be a
felesége,  a  beteg  eszméletlen  volt  székletét,  vizeletét  maga  alá  eresztette  és  ijedtében
beszaladt a másik körzetbe. Visszahívta, hogy hívjanak mentőt, mentő vigye el. Majd a beteg
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felháborodva  hívta,  hogy  az  önkormányzattól  a  jegyző  hívta,  hogy  jegyzőkönyvezésre
fáradjanak be. 
Úgy érzi az egészet, hogy személye elleni támadás. 
Szeretné bejelenteni, hogy szeptember 1-el felmond, ezek miatt a támadások miatt. 
Egy  év  alatt  nem  sikerült  normális  kapcsolatot  kialakítani.  Ez  csak  arról  szólt,  hogy
polgármester úr megtámadta mindenben, anélkül hogy meg sem kérdezte volna. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kikéri magának, mivel a múlthét csütörtöki esetről nem is tudott. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Még egyszer elmondja, hogy szeptember 1-el felmond 6 hónapja van a körzet értékesítésére a
törvényben  foglaltaknak  megfelelően  a  helyettesítésről  gondoskodik.  Ennek  a  hivatalos
lebonyolításával ügyvédet bízott meg. Ha a képviselő- testület igényli a praxisjog lemondását
nincs belőle semmi probléma, megbeszélik, milyen feltételei vannak. Ellenkező esetben, ha
nem  igényli  a  képviselő-  testület  akkor  ragaszkodik  a  praxisjoga  6  hónapig  való
megtartásában. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megköszöni,  hogy  ebben  az  évben  megtisztelte  Dr.  úr  az  önkormányzatot  azzal,  hogy
beszámolóját elküldte részünkre. Tavaly évben is kérték de válasz nem érkezett rá. Meg tudja
mutatni a tértivevényt. Több cikluson keresztül nem volt beszámoló ez már itt nem állta meg
a helyét.  A beszámoló  is  tartalmazza  az  ügyelet  kérdésével  kapcsolatosan  hogy nem kért
személyes adatszolgáltatásokat. Tájékoztatja, hogy belföldi jogsegélyt kértek több esetben is
és ami hatósági eljárás kereteiben történt ahhoz nem volt köze. Innestől kikéri, hogy nem volt
hajlandó  hozzá  fordulni.  Ha  tisztában  van  a  közigazgatási  eljárás  szabályairól  szóló
törvénnyel, akkor vélelmezi hogy a belföldi jogsegély fogalmával is. 
Az önkormányzati tisztségviselőkkel nem jó kapcsolat tartással kapcsolatosan, szeretett volna
egy  konkrétumot  hallani,  a  leszázalékolás  esete  hangzott  el,  ami  ha  jól  tudja  már  nem
önkormányzati  hatáskör,  nem  tudja  hogy  ebből  kifolyólag  milyen  problémái  vannak  a
köztisztviselőkkel.  A  jogszabályi  feltételekhez  minden  egyes  ellátás  vonatkozásában
háziorvosi vélemény szükségeltetik vagy NRSZH –s vélemény abban az esetben kötelessége
az  ő  munkavállalóinak  illetve  a  kormányhivatal  dolgozóinak  az  érintetteket  az  illetékes
társszervhez és hatósághoz küldeni. Ebből probléma még hozzá nem érkezett. 
A szabadságolásokkal kapcsolatosan a beszámolóban is és most is elhangzott, hogy az orvosi
szabadságolás  körzetükben  igen  nehezen  megoldható.  Őszintén  sajnálja,  hogy  a
szabadságolási  problémák sérültek az elmúlt  időszakban mind azért  természetesen őt teszi
felelőssé, mert ő a Bárándi betegek háziorvosi ellátásához való joga érdekében betartatta és
betartatja a rendelési időket. Ha jól tudja az ÁNTSZ és a felettes szervek is elmarasztalták
ennek a közel már az ön által elhangzott 20 éve be nem tartása miatt. Innestől kezdve jogosan
várja  el  az  önkormányzat  hogy  mind  a  feladat  ellátási  szerződésben  mind  a  vonatkozó
jogszabályokban foglaltakat betartassa. Arra tett esküt, hogy a Bárándi emberek érdekeit fogja
szem előtt tartani nem pedig a szabadságolási tervet. 
A  rendelő  állapotával  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  valóban  vannak  problémák,  minden
egyes  ingatlan  vonatkozásában  az  állagmegőrzési  munkálatok  indokoltak,  ezt  senki  nem
vitatja. A fűtés az elmúlt évben megoldottá vált, a felvetett problémákat az elkövetkezendő
időben valamilyen formában anyagi lehetőségeinkhez mérten természetesen orvosolni fogják. 
A közmunkások vonatkozásában elmondja, hogy az önkormányzat több helyen biztosít nekik
vécézési lehetőséget. Az orvosi rendelővel szemben a zöldségfeldolgozóban szociális helyiség
került  nekik kialakításra.  Sajnálja, hogy ilyen  véleménnyel  van Dr. Úr a közmunkásokról.
Tájékoztatni fogják őket, hogy ne használják az orvosi rendelő wc-jét ha ez önt zavarja, bár
nem tud róla hogy tömegével használták volna. 
Az orvosi ügyeletről szóban kiegészítés nem hangzott el de írásban egy elég komoly kritikát



fogalmazott  meg  dr  úr  az  ügyeleti  ellátással  kapcsolatosan.  Szívesen eljuttatja  az  ügyelet
2014. évi munkájáról szóló beszámolót, hogy ön is tisztában legyen a számokkal és tényekkel.
Ugyan  is  Bárándon  a  legalacsonyabb  az  ügyeleti  ellátás,  átlagban  62  %-ban  a  Kabai
rendelőben történik az ellátás. A fabódés dolgot nem érti mire vonatkozik. A körzet átlagát is
meghaladó  alacsony ügyeleti  ellátásról  tett  itt  tanúbizonyságot  az  ügyelet  vezetője.  Azt  a
kritikát, hogy 90 %-ban indokolatlan nem érti.   
A 7 eset ismertetésének vonatkozásában átadná a szót jegyző úrnak, mert egyrészt ez nem az
ő kompetenciája hiszen minden egyes esetben közigazgatási hatósági eljárásról van szó ami
lakossági bejelentésből és panaszból indult. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Tájékoztatja a testületet, hogy van, amiről tud nyílt ülés keretében beszélni és van amiről csak
zárt ülés keretében. 
Az elmúlt évben is biztosítottak lehetőséget a beszámoló megtartására, kiküldték a meghívót.
Az az előtti években nem tudja, de lehetett volna bármikor a Képviselő- testülethez fordulni.
Ezt visszautasítja, mint ahogy a hivatal dolgozóival kapcsolatos problémát. Ha lehetséges név
szerint kérné, miért növekszik az ügyteher természetesen zárt ülés keretében. Az ellenőrzések
jogszerűek voltak egy részük az önkormányzatnak abból a jogából ered hogy a feladatellátást
ellenőrizheti, ezt nem csak egy orvos esetében tették meg hanem volt olyan amikor az egész
rendelőt  ellenőrizte.  Az esetek másik része arról  szólt,  hogy felháborodva jött  a bejelentő
hogy már megint nincs Dr. Úr. Panaszt kellett felvenni, ami kivizsgálásra került. Szakmailag
nem bírálhatják el, csak abból az egy szempontból bírálhatnak el bármit is, hogy a feladat
ellátási szerződés sérül e vagy sem. Ami vitás a rendelési idő betartása, az orvosi ügyeletnek
azért  került a megkeresésére a sor, mert felmerült,  hogy egyszerre két munkahelyen lát el
ugyanabban  az  időben  feladatot.  Ez  eddig  nem  tisztázódott.  A  hét  esetre  csak  zárt  ülés
keretében tud válaszolni. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Megkéri  polgármester  urat  emlékezzen vissza hogy felhívta  és szólt,  hogy arra  a testületi
ülésre nem tud eljönni. Az volt a válasz rá, hogy értesítik a következő ülésről. Azt a értesítést
azóta nem kapta meg. A leszázalékolással kapcsolatos dolgokra annyit szeretne reagálni, hogy
véleménye szerint, amikor van egy ügyintézés és a betegnek nincsen ellátása, nincs jövedelme
szociális  problémát  okoz.  Rengeteg  lehetőség  van arra  hogy ezeken  a szociális  dolgokon
segítsünk de az, ha hozzá egy ügyintéző átküldi hogy küldesse el a papírját úgy hogy nincs
kivizsgálva, egyértelmű hogy el lesz utasítva. Viszont a beteggel onnantól kezdve borzasztó
nehéz  boldogulni.  A közmunkásokkal  kapcsolatban  nem ő tett  panaszt,  hanem a  betegei.
Fabódéval  kapcsolatban elmondja,  hogy még Kiss Sándor polgármester  úr idejében a régi
kartonozóba beraktak egy ágyat, egy kis csapot és egy íróasztalt és itt van ellátva a beteg és
még a neon sem világít rendesen. Télen amíg nem volt fűtés, odaadta a kulcsát az ügyeletes
Sáska  Dr.  Úrnak,  hogy járjanak be  a  rendelőbe.  Az ott  a  betegek  megalázása  egy olyan
körülmények között történő vizsgálás során. Korábban is mondta többször is az ügyeletnek az
a neve hogy háziorvosi sürgősségi ügyeleti ellátás. A háziorvosi sürgősségi ügyeleti ellátásba
nem feltétlen tartozik bele a torokfájás, az olyan derékfájás hogy el tud menni a beteg. Ez az
egy telephely van ahol ilyen rendelés van, annak idején Kiss Sándor ragaszkodott hozzá hogy
legyen ügyeletes orvos. Mikor szakmai véleményt írtak próbálták kérni hogy ne legyen így.
Ezzel  az a probléma,  hogy amikor  ügyelt  Kabán akkor 3 olyan esetük volt  hogy egyszer
Tetétlenen láttak el betegeket és nem értek oda a másik beteghez, egyszer Bárándon egyszer
Kabai ügyeletben rendeltek és még 8 beteg volt. Mikor elindul 2 lehetőség van, otthagyni őket
a  rendelőben,  nem  törvényszerűen  működik  mert  egyedül  maradnak  a  betegek  az  üres
rendelőben. Erre mondta azt, hogy az ügyelet nem fér bele a rendelésbe véleménye szerint.
Nincs létjogosultsága.  Ha betegnek valami baja van vagy bemegy a kiírt  telephelyre  vagy
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lehívja  az  ügyeletet.  Vagyis  most  már  a  mentőt  hívja  és  a  mentés  irányítás  eldönti  hogy
bekapcsolja az orvost tanácsadásra vagy kiküldi a mentőt. Bárándnak nagyon jó de globálisan
nem jó. Ügyeletben nincs rendelés.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Báránd község önkormányzatát képviseljük itt, nem a globális érdekeket, nem a körülöttünk
lévő települések háziorvosát, hanem Báránd települést és lakóit. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Ezt mind megérti, de ha Tetétlenen van rosszul egy beteg és itt van rendelés akkor a bárándi
beteg sérül. Ezt is vegye figyelembe. Volt ilyen eset is. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Még egyszer elmondja, hogy nem a globális érdeket, nem más háziorvosok szabadságolási
rendjét  fogják  betartatni  Bárándon,  hanem  a  Bárándi  emberek  háziorvosi  és  ügyeleti
ellátáshoz való jogosultságát. Innestől kezdve úgy gondolja ezek a dolgok nem ide tartoznak. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Egyetlen  dolgot  szeretne  hozzáfűzni  a  hétvégi  ügyeleti  ellátással  kapcsolatosan.  Korábbi
testületi ülésen a beszámolóban, amikor az ügyelet ellátásról volt szó Képviselő- testület nem
kívánta módosítani azt  a fajta megoldást,  ami eddig nálunk van. Egyhangúan fogadták el,
hogy szeretnék ez így menjen tovább.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az ügyelet  részéről  sem érkezett  semmi  jelzés  sem a  beszámolóban sem pedig a  szóbeli
kiegészítésben. A fabódét erős túlzásnak tartja, hiszen rendelőn belüli helységről van szó. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Ha az ÁNTSZ-nek működési engedélyt kellene rá adni nem adnák meg.
Erdős Zsolt képviselő
Emlékszik arra, amikor még az egyik orvos zökkenőmentesen tudta helyettesíteni a másikat.
Mi változott? Mi ennek az oka?
Dr. Imre Gábor háziorvos
Személyes érintettség, ebbe nem akar belemenni. Innestől kezdve, hogy felmondott ezeknek
nincs relevanciája. Szeptember 1-től az új munkahelyén szeretne dolgozni ha minden úgy van
jövő héten megkapja a működési engedélyt. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nem tudja hogy mit mondjon. Döbbenten ül itt, hogy megint miről beszélnek. Nem érzi azt
hogy az ő kompetenciájuk arról beszélni hogy Imre Dr. Úr hol ügyel miért ügyel. Döbbenet
az, hogy mi vezetett oda egy orvost, hogy beadja a felmondását, nem szolgál itt többet, holott
itt van 21 éve. Lehet viaskodni, személyeskedni az orvosoknak, őt messze nem érdekli. 
Megkérdezi Dr. Urat hány betege van.
Dr. Imre Gábor háziorvos
Elmondja, hogy 3400 betege van kb.  
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
3400 beteg. Biztos benne hogy 99 %-a azt akarja, hogy ne menjen el és ezt át kell gondolni!
Dr. Imre Gábor háziorvos
Ezen már nincs mit átgondolni! Múlthét csütörtöki eset óta nincs már mit átgondolnia. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ezeket a sérelmeket meg lehet beszélni zárt ülés keretében. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Folyamatos  szerződésszegés  van  jelen,  amire  már  többször  felhívta  a  Képviselő-  testület
figyelmét. Évek óta fennáll egy olyan helyzet, hogy van itt egy rendelési idő és a rendelési
időben máshol lát el feladatot. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Indokolatlanul egyetlen egy esetben sem jártak el. Kompetenciájuk igazából ebben nincs is



ahogy Képviselő asszony is mondta. Soha nem is vizsgálta az önkormányzat, se a Képviselő-
testület, se a jegyző, se a polgármester a szakmai kérdéseket. Egyetlen egy dolog van, hogy
minden egyes esetben, amikor ellátatlan beteg volt, minden egyes esetben panaszt tettek az
önkormányzathoz. Ebben az esetben az önkormányzatnak kötelessége ezt kivizsgálni. Erről a
csütörtöki  esetről  nem tudott,  de  jegyző  úr  utólag  tájékoztatta,  hogy  lakossági  bejelentés
érkezett, hogy Dr. Úr utolérhetetlen. Mérlegelni lehetősége van erre. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Nem volt  utolérhetetlen,  mikor  kijött  a  betegtől  2  percen belül  visszahívta.  A folyamatos
jogsértéseket,  tavaly  a  hivatalos  önkormányzati  levél  óta  a  rendelési  időt  folyamatosan
betartják. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Volt ezzel kapcsolatosan probléma mióta a figyelmeztetés kiment?
Dr. Imre Gábor háziorvos
Volt igen. Megjelentek nálam mikor a betegtől jött oxigén palackkal a kezében hogy hol van?
A mentő két perccel előtte vitte el a beteget lélegeztetve. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Augusztus óta volt egy alkalom hogy ellenőrzés volt, ez a Késmárky Dr. Urat is érintette és a
Máthé Levente Dr. Urat is. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Azt mondtad, hogy lakossági bejelentés volt. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezi hogy jutottak ide, hogy egy orvos 20 év után el akar menni, meg hogy jutottak
ide hogy magyarázkodni kell, két intelligens doktor nem tud egymás mellett meglenni és hogy
jutottak el oda hogy a polgármesteri hivatal is betartva természetesen a jogszabályokat nem
tud  zöld  ágra  vergődni  az  egyik  orvossal  ezek  szerint,  mert  úgy látja  a  másikkal  semmi
probléma nincs. Számára ez a szörnyű, hogy idáig jutottak. 1983-ban ideköltözött, egy orvos
volt, utána semmi ilyen probléma nem volt az orvosok között. Az érdekli, hogy jutott idáig a
két orvos, nem kell választ adni rá, oldják meg!
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Így van!
Ulveczki Lajosné képviselő
Koránál fogva ismeri a legjobban a helyzetet. Addig nem volt probléma, amíg Szabó Dr. Úr
egyedül volt. De attól kezdve volt probléma Imre Dr. és Szabó Dr. között, Ábel Dr. és Imre
Dr. között, most is van. Sajnos azt tapasztalta, hogy minden egyes alkalommal volt probléma,
hogy ez miért van nem az ő kompetenciája, nem neki kell eldönteni. Úgy gondolja ember hiba
nélkül nincs! Az hogy most romlott el, nem így van. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Mindig is vannak problémák, de nem mindegy mi a probléma és honnan ered! Mindig az okát
kell keresni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem fedi a valóságot az hogy nincs probléma a másik körzetben, hiszen képviselő úr tette fel
a kérdést a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan. Ott is ugyanúgy eljárnak. 
Kikéri, hogy Dr. Úr a hivatalt teszi felelőssé ezért. Ugyanúgy eljárnak a Késmárky Doktorral
szemben amikor panasz érkezik. 
Nem győzi ismételni önmagát, hogy a bárándi emberek érdekeit képviselik. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Folyamatos elfogultság van! Tehetne ő is panaszt ha akarna, az önkormányzat ellen is tudna
tenni  olyan  panaszt,  hogy elmeszelnék az  önkormányzatot,  de ő nem ilyen  típusú  ember.
Panasz mindig volt ellene. Előző orvosokkal kisebb problémák voltak de semmi különösebb.

15



Ábel Dr. Úrral 90 % -ban a szabadságolás miatt volt panasz köztük. Előző polgármesterek
felhívták,  hogy van egy panasz  és  megkérdezték  tőle  hogy mi  okból.  Nem pedig  egyből
jegyzőkönyv,  utasítom a  támaszt  hogy írja  le,  papíron  az  volt  hogy a  támasz  lejelentése
alapján  aztán  ők  tiltakoztak  nála  15x  hogy  nem  jelentették  le  hanem  az  önkormányzat
utasította hogy írják le.   
Dr. Kovács Miklós polgármester
Itt van Horgosi Takács Andrea a támasztól, légy szíves cáfolja meg hogy az önkormányzat
utasította a támaszt arra hogy panaszt tegyen vagy sem. Ezzel már elmentük egy büntetőjogi
kategóriába. 
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Nem szeretne belekavarodni, az ominózus eset arról szólt hogy jegyző úr felhívta és arról a
néniről  tájékoztatást  kért.  Mivel  nem tudott  részletes  tájékoztatást  adni,  megkérte  a  házi
gondozót, hogy írja le jegyző úrnak hogy mi történt. Ezt adták át jegyző úrnak. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kikéri, hogy utasítást adtak volna a támasznak. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Igazgató  asszony  tiltakozott  utána,  mert  a  levél  úgy  jött  ki,  hogy  a  támasz  panasztétele
alapján. Megkérdezte tőle, hogy miért tettek panaszt és azt mondta, hogy mert jegyző úr kérte.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az, hogy kérek meg utasítok két különböző fogalom. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
A kiküldött levélben az van hogy a támasz panasztétele alapján. Az igazgató azt mondta, hogy
nekik eszük ágában nem volt hogy leírják, ha a jegyző nem kéri kifejezetten. 
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Ez így van. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Első volt egy névtelen lakossági bejelentés, ami alapján lett kérve hogy írásban akkor hogyha
valami van.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
Nem  tudja  hogy  egyáltalán  szükség  van  e  ezekre  az  egyéni  elmérgesedett  oda  vissza
csapkodásokra, amikor azt kellene megoldani hogy a lakosság orvosi ellátása rendben legyen.
Ezzel egyetért polgármester úrral. Az a gond, hogy itt olyan sérelmek vannak minden fele,
hogy nem tudja ezt mennyire lehet egyáltalán kezelni. Lehet vádaskodni ide-oda. Nem érti ezt
az egészet!  
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ha szót kérhet, ennek egyetlen egy magyarázata van a kettőt el kell választani egymástól.
Egyik hogy a munkavégzéssel kapcsolatosan mi a helyzet a másik a munkával. Az hogy a
munkával mi a helyzet ahhoz nekünk nem sok közünk van. A munkavégzéssel az a helyzet,
hogy nem tudja kinek van olyan állása, hogy rászervez egy másikat. Ha valakinek van egy
kötött munkaideje amikor 8 – 4ig bent kell lenni akkor nem vállalhatok egy másik helyen 10 –
2 ig egy 4 órás munkát. 
A helyettesítés az megint egy más dolog. Nem kell veszekedni ez egyértelmű, de van egy
dolog  ami  szerződés  szegő  magatartás.  Erre  fel  lett  hívva  a  figyelem  és  azóta  sem  lett
megszüntetve  a  többi  az  mellékes.  Azokkal  az  ügyekkel  csak  azt  tudják  csinálni,  hogy
megkapják a bejelentést és tovább kell küldeni illetékesség hiányának a megállapításával.  
Dr. Imre Gábor háziorvos
Mikor  a  hivatalos  levelet  megkapták,  8  napon  belül  fel  felhívták  a  figyelmét  az
önkormányzati  törvényre  hivatkozva.  Azóta  csak  és  kizárólag  akkor  nem  tartózkodnak
rendelési időben bent ha házhoz hívás van. Az orvosi kft az ügyeletet mindig úgy szervezi,
hogy a rendelkezésre állási időn kívül. Soha nem a rendelkezésre állási időn belül. Ez úgy néz



ki hogy 8 óra ebből elő van írva hogy mennyit kötelező rendelésnek és mikor 15 percen belül
kell eljutni kivéve a mentést. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Olyan területre érkeztek ha ő erre válaszol megsért bizonyos jogszabályokat. 
Kiss Gyuláné képviselő
Nem tudta pontosan, hogy van az orvosoknak rendelési idő meghatározva. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Az önkormányzat határozza meg a feladat ellátási szerződésben. 
Az ÁNTSZ engedélyében 8 – 10-ig. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
És a törvény szerint minimum 3 órát. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Nem! Kettő óra az új törvény szerint. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szívesen megmutatja az ÁNTSZ elmarasztaló határozatát. 
Kiss Gyuláné képviselő
Dr. Úr említette a beszámolóban hogy egy felmérést készítettek, az lebeg a szeme előtt hogy
1200 beteg elégedett Dr. Úr tevékenységével, miért nem lehet egy olyan légkört teremteni,
hogy a betegek megkapják azt az orvost amire ők rátették a voksukat, mert ezek szerint a
betegekkel nincs probléma. Az hogy ez a helyzet ennyire elmérgesedett erről nem tudtak, úgy
gondolta az óta már rendeződtek ezek a dolgok. Úgy gondolja, ezek a problémák túl lettek
értékelve. Sajnálja, hogy egy orvos ilyen lehetetlen helyzetbe kerül, akivel 1200 valamennyi
beteg  elégedett.  Borzasztó  hogy  az  embernek  a  munkavégzéshez  szükséges  feltételek
nincsenek, biztosítva nem csak a tárgyi feltételekre gondol, hanem az erkölcsi feltételekre is.
Első sorban a nyugalom, ami ahhoz szükséges, hogy ellássam a feladatomat.  Aggasztja, miért
van ilyen hangulat a faluban.
Dr. Imre Gábor háziorvos
Ezért mond fel!
Dr. Kiss Gyula jegyző
Sokat volt ez a Képviselő- testület felé jelezve. Továbbiakban zárt ülés keretében tud erről
beszélni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Erős túlzás,  hogy ekkora ellehetetlenítés  és kényszer  van a Dr.  Úron. Az ő saját  szájából
hangzott el, hogy augusztus óta nem volt intézkedés sem csak abban az egy esetben mikor
lakossági panasz érkezett.  És akkor sem az önkormányzat részéről, hanem a társhatóságok
részéről és az illetékes szervek részéről. Nem érti ezt az ellehetetlenítést. 
Elfogadják, és sajnálják főleg azt az 1200 beteget, akiket most itt hagy Dr. Úr. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Bármelyikük  végzi  a  munkáját,  van  olyan  ember  akivel  mindig  mindenki  egyetért?
Elhamarkodott döntésnek tartja, de nekik az a dolguk hogy ezt rakják rendbe. Polgármester úr
könnyen kijelentette, hogy elfogadjuk. Megérti, de ő nem akarja ezt elfogadni. Azt akarja,
hogy rendbe menjen minden az orvosok is jól kijöjjenek egymással. 
Dr. Imre Gábor háziorvos
Elmondja, hogy most már tényleg mennie kell. Amikor Józsi bácsi nyugdíjba ment áthívta a
rendelőjébe és nagyon jót beszélgettek főorvos úrral, mint általában mindig. Azt mondta neki
akkor, hogy a munkád során, ha te egy évben 3 emberrel összeveszel annak a családja 25-30
ember, 20 év alatt 300 ember, 40 év alatt – ő 46 évig volt itt – 1200 ember. Innentől kezdve –
az ő szavait idézve – a fél betegeid imádnak a másik fele gyűlöl.
Úgy gondolja,  amit  az önkormányzat  nem jól  csinált  és  ez az ő egyéni  véleménye,  hogy
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panaszok mindig voltak a korábbi polgármestereknél,  jegyzőknél is de nem úgy működött
hogy egyből névtelen feljelentést kapok, az elsődleges lépés mindig az volt hogy gyere már
légy szíves! Egyetlen egy esetben volt ellene negatív döntés. Írásbeli figyelmeztetést kapott a
rendelési  idő  áthelyezésével  kapcsolatban.  Betegeknél  egyetlen  egy  esetben  sem  a  beteg
panaszát fogadták el.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  Hajdú  –  Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Járási  és  Népegészségügyi  Intézetének  a
panaszkivizsgálásról szóló szakvéleményét nagyon szívesen odaadja, amelyben megállapítja,
hogy  az  egészségügyi  ellátást  Dr.  Úr  a  beteg  számára  nem  elfogadható  módon,  nem  a
szükséges időn belül hajtotta végre. Innestől kezdve az amit mondtál nem állja meg a helyét. 

Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

85/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
Dr. Imre Gábor beszámolóját a 2014. évben végzett háziorvosi
tevékenységről, és azt elfogadja.
Megköszöni az Dr. Imre Gábor által az elmúlt évben elvégzett
munkát és az Önkormányzattal történő együttműködést.
A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kiss Gyula jegyző
A hivatal dolgozóit ért vádakat visszautasítja!
Dr. Kovács Miklós polgármester
A felmondást meg kell várni.
Dr. Imre Gábor háziorvos
Korrektebbnek tartotta először bejelenteni.  Ügyvéd Asszony azt mondta neki, hogy ő azzal
hogy bejelentette felmondását hivatalos. Írásban is megküldi. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A továbbiakat Jegyző Úr és Ügyvédnő megbeszélik. 

4. napirendi pont
Beszámoló a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár a 2014. évben végzett 
tevékenységről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  köszönti  Nyékiné  Katona Hedviget  a  Művelődési  Ház igazgatóját.  Megkérdezi
van-e a megküldött beszámolóhoz kiegészíteni valója.
Nyékiné Katona Hedvig igazgató



Mindent próbált összefoglalni, képekkel illusztrálni. Nincs kiegészíteni valója. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Örömmel olvassa, hogy bejött a flabelos.
Nyékiné Katona Hedvig igazgató
Van rá igény jönnek folyamatosan. 
Majoros Csaba képviselő
Anyagi vonzatáról érdeklődik.
Nyékiné Katona Hedvig igazgató
Testületi határozat van róla. A dolgozók havonta kétszer ingyen használhatják. Egyre többen
élnek vele, bérletet vásárolnak vagy alkalmat vesznek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Örömmel olvassa, hogy több mint 1 millió Ft bevétel volt a vásárokból, felnőttképzésből. 
Nyékiné Katona Hedvig igazgató
Próbálnak egyre több felnőttképzést megvalósítani,  mert az embereknek szüksége van arra
főleg azoknak, akik nem tudnak elhelyezkedni.
Koroknai Béla Sándor képviselő
A pályázatok milyen százalékos önerőt tartalmaznak?
Nyékiné Katona Hedvig igazgató
Elmondja, hogy soha nem ír csak 100 % támogatottságú pályázatokat!
Erdős Zsolt képviselő
Tavaly teltházas koncertet tartott itt a Kárpátia zenekar. Van igény a hasonló rendezvényekre,
van-e tervben?
Nyékiné Katona Hedvig igazgató
Igen van tervben, de kevés olyan zenekar van aki eljön úgy is hogy bevételre apellál. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezi, hogy a könyvtárba mikor kerül vissza szakember?
Nyékiné Katona Hedvig igazgató
Gyesen van még a szakemberük, felvenni nem tudnak be van töltve a státusz. 
Kötelező a vonalkódos rendszer! Több dolgozó is tanulja. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Megkérdezi lehetséges-e a könyvtárnak könyveket adni?
Nyékiné Katona Hedvig igazgató
Igen van rá lehetőség.
Ulveczki Lajosné képviselő
Elégedett a munkájukkal! Köszönettel tartozik a település!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

86/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
a  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  2014.  évben
végzett tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadja.
Megköszöni  az  intézmény  munkatársainak  az  elmúlt  évben
elvégzett  munkát  és  az  Önkormányzattal  történő
együttműködést.
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A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Beszámoló a Bárándi Napsugár Óvoda 2014. évben végzett tevékenységről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  Kiss  Gyuláné  óvodavezetőt  van-e  a  megküldött  beszámolóhoz  kiegészíteni
valója.
Kiss Gyuláné óvodavezető
Kiegészítésként  elmondja,  hogy mivel  nevelési  évben dolgoznak a 2014 és 2015 nevelési
évről írta beszámolóját. Két kérdéskörben szeretne szóbeli kiegészítést tenni. Ebben a nevelési
évben történt minősítő eljárás. Egy pedagógus életpályamodell került kidolgozásra, minden
pedagógusnak ezen a minősítő  eljáráson át kellett  esnie.  Minden pedagógus értékelve lett,
szépen fejlődött mindenki,  összefogta a kollektívát. Nagyon sikeres feladat volt.  Az óvoda
elismertsége  is  fejlődött.  A több napig  kint  lévő bizottságtól  kért  egy reális  értékelést  az
óvodáról,  ami  nagyon  pozitív  volt.  Nagyon  tetszett  nekik  a  programjuk,  és  ahogyan  ezt
megvalósítják.  Összességében  egy  nagyon  szép  és  pozitív  értékelést  kaptak.
Megelégedettséggel  tölti  el  az  a  visszajelzés,  hogy  a  külcsín  és  a  belbecs  teljesen  fedi
egymást.
Óvodavezetőként az utolsó beszámolóját teszi meg. Rövid és hosszú távú célokat tűzött ki
szeretné  elmondani,  hogy  hol  tart  most.  2018-ig  tartana  a  vezetői  megbízása,  de  a
nyugdíjazása  kapcsán  nem  szeretné  végig  vinni.  Rövidtávú  céljait  túlnyomó  többségben
megvalósította, pedagógia program megvalósult, tehetséggondozás jól működik, szeptember
indulnak a tehetséggondozó műhelyek is. Útburkolat és közeledési pálya kialakítást nem tudta
megvalósítani.  Az  óvoda  működtetéséhez  szükséges  személyi  feltételek  biztosítottak.  A
technikai létszám a közmunkások által kerül megoldásra. Az utóbbi év nagyon pozitív volt. 
Jó a kapcsolat az intézményekkel. Úgy gondolja az utódja készen áll arra, hogy átvegye az
óvodát. Szeretné megköszönni a bizalmat az együttműködést!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megköszöni  a  beszámolót.  Pozitív  azt  visszahallani,  hogy  a  küldetést  nem  lehetetlen
teljesíteni. A kitűzött célok nagy része megvalósult ez egy óriási pozitívum. Örül annak, hogy
a közfoglalkoztatással kapcsolatban pozitív vélemény jön vissza, a létszám biztosítása évek
óta probléma. Jó hallani hogy kívülállók és nem csak a falu lakosai ilyen pozitív véleményt
alkotnak. Az alapokat itt teszik le a gyerekek, ehhez az kell hogy olyan emberek vegyék körül
őket. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Az óvodával kapcsolatosan nagyon pozitív élménye volt. Többször voltak már nála óvónők,
legutóbb  16  óvónő  érkezett  Miskolcról  és  nagyon  pozitív  véleménnyel  voltak  az  egész
óvodáról.  Sok felől  hallotta  hogy a hagyományt  őrzi  a  falu úgy gondolja  ezt  a  magot  az
óvodában szórták el. Erre büszkék kell hogy legyünk. 
Kiss Gyuláné óvodavezető
Karcagról  is  volt  egy  népesebb  több  óvodából  összetevődött  csoport  és  nagyon  nagy
elragadottsággal beszélnek rólunk, a programunkról. Ezt Irénke néni dolgozta ki annak idején
aztán  felépítették  programmá.  A bizottsági  tagok is  ezt  látták,  hogy nagyon  jól  működik.
Kiemelték  a  és  ami  nagyon  megragadta  őket  a  nevelői  attitűd  amivel  körbe  vesszük  a
gyerekeket és a hagyományápolás. Ezek a csirák, amiket elvetnek, majdan büszkék legyenek
rá, hogy ezt innen kapták. Muszáj ezt most megalapoznunk.



Megköszöni polgármester úr elismerő szavait. Nagyon fontos időszak mikor óvodába lép a
gyermek. Brunszvik Teréz fogalmazta meg annak idején, hogy semmi nem dől el 3 – 6 éves
korban,  csak  az,  hogy  milyen  ember  lesz  abból  a  gyermekből,  mert  a  gyermeknevelés
veszélyes dolog, ha sikerül rengeteg küzdelem és gond az ára ha nem sikerül felülmúlhatatlan
fájdalom, és ez nem most hanem húsz év múlva fog majd jelentkezni. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megköszöni az óvoda munkáját, nem csak olvasta, hanem ismeri is azt. Próbálnak ők is ebből
építkezni, a mag, amit elvetettek azt tovább építgetni, gondol itt a hagyományokra. Nagyon
szép és megye szerte elismert a munkátok. Gratulál a minősítésekhez. Kívánja, hogy őrizze a
szívében ezeket az emlékeket és éveket, amit itt eltöltött! 
Ulveczki Lajosné képviselő
Előtte van az az időszak amikor 2 osztály volt egy egy évfolyamon. Irénke néninek bejött
először  az  úgynevezett  innovatív  csoportja,  és  azt  mindenki  kicsit  fenntartással  fogadta.
Figyelték azokat a gyerekeket, ráadásul kontroll csoport is volt. Nem mindig a legpozitívabb
élmény alakult ki bennük, de az valóban a mag volt. Ami nagyon jól sikerült, viszont nem
csak  a  magvetőt  kell  dicsérnünk,  hanem  azokat  is  akik  nevelik  és  továbbviszik.  Egy
innovációban, aki folytatja az beleteszi önmagát is. Amit Irénke nénitől átvettetek, az nagyon
szép volt,  országosan elismert programmal rendelkezik Irénke néni, mindenhol elismerik a
munkáját és ezt nagyon szépen továbbvittétek és alakítottátok és fejlesztettétek. A legjobbat
tudja róla mondani. Megköszöni azt a munkát, amit együtt végezhettek. 
Erdős Zsolt képviselő
Gratulál az elvégzett munkához. Nagyon dicsérted ezt a nevelési rendszert amiben dolgoztok,
Irénke néni könyv formájába ölti ezt az egészet, tudnál-e neki segíteni a bizottság révén a
könyvének a megjelenésében.
Kiss Gyuláné óvodavezető
Gondolkodik, hogyan tudna segíteni. A bizottság már megszűnt. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Amikor nagy létszámban óvónők jelennek meg az óvodában, közöttük lehetne propagálni ezt
a könyvet. 
Majoros Csaba képviselő
Elég sok probléma van a faluban, jó hallani, hogy van olyan intézmény ahol nagyon szép
színvonalas szakmai munka folyik. Gratulál!
Kiss Gyuláné képviselő
Ez nem csak az ő érdeme egy közösség munkája van ebben benne.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

87/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  2014.  évben  végzett
tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadja.
Megköszöni  az  intézmény  munkatársainak  az  elmúlt  évben
elvégzett  munkát  és  az  Önkormányzattal  történő
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együttműködést.
A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont
A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tekintettel  Horgosi Takács Andreára javasolja,  hogy a Támasz Szociális  Alapszolgáltatási
Központ  kérelmét  majd  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  program módosítását  tárgyalják  és  azt
követően a Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját.
Köszönti Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezetőt. Átadja a szót. 
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Szeretettel  köszönt mindenkit.  Elmondja,  hogy leírták a jövőbeni terveiket és szeretnék ha
ezek a helyi esélyegyenlőségi programmal is összhangban lennének. Ezek a tervek, amiket
pályázati pénzből szeretnének megvalósítani és ahhoz, hogy pályázzanak az esélyegyenlőségi
tervvel  összhangban  kell  lenni.  Az  egyik  legfontosabb  terv:  szeretnék  beindítani  a
pszichiátriai  betegek  nappali  ellátását.  Úgy  tapasztalják,  erre  van  szükség.  Ha  beindul,
szükségük  van  helybővítésre,  a  testület  engedélyét  kérik,  hogy  a  szolgálati  lakást
megkaphassák. Ami nagyobb volumenű a szolgálati gépjármű lecserélése egy újabbra, mert
elavult sok a szerelési költsége, viszont nagyon nagy rá az igény. Ezt is pályázati  pénzből
szeretnék megvalósítani.  
Ulveczki Lajosné képviselő
Megkérdezi mit jelent ezeknek az embereknek ez az ellátás?
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Ugyan az mint az időseknél. Bent lehetnek, programok vannak szervezve, főzések, kézműves
foglalkozások.  Erre  azért  lenne  szükség,  mert  ezek  a  betegek  otthon  vannak,  le  vannak
százalékolva nem igazán tartanak a külvilággal kapcsolatot. Ha beindul, fel kell venniük egy
embert. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hány ilyen beteg van?
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Közösségi ellátásban 10-11 fő. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy felügyeletet egy kontrollt jelent ez igazából. Elősegítheti pszichológus alkalmazását?
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Igény az lenne rá. Pénzforrás kérdése. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Ha több intézmény hozná ezt létre?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Érdemes ezt átgondolni hogy intézményi szinteken megvalósítan.
Ulveczki Lajosné képviselő
Javasolja, a hátul lévő épületet lebontani, mert nagyon illúzióromboló!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 



A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

88/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő–testülete hozzájárul
ahhoz, hogy Báránd településen a „pszichiátriai betegek nappali
ellátása” megvalósításra kerüljön.
Felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Támasz Szociális
Alapszolgáltatási  Központ  intézményvezetőjét  a  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester, Dr. Kiss Gyula
jegyző,  Dr.  Kaszásné  Sarkadi  Anna
intézményvezető

Határidő: folyamatos

Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

89/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő–testülete hozzájárul
ahhoz,  hogy  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ
Bárándi  Telephelyét  képező  ingatlan  kibővítésre  kerüljön,  a
következő  módon:  az  önkormányzat  tulajdonában  álló,  a
Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  Bárándi
Telephelyéül  szolgáló  ingatlannal  egy  egységet  képező
szolgálati lakást (Bárándi 635 hrsz.-ú 4161, Báránd, Kossuth tér
4.  szám  alatt  felvett)  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási
Központ  rendelkezésére  bocsájtja,  azzal  hogy  a  lakásban  a
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ irodát alakíthasson
ki.
Az  ingatlanban  elvégzendő  felújítási  munkálatokra  és
fűtéskorszerűsítésre  fordítandó  összeget  Báránd  Községi
Önkormányzat  Képviselő-testülete  rendelkezésre  bocsájtani
nem  tudja,  ezért  elviekben  támogatja  minden  olyan  pályázat
benyújtását,  amely  a  szükséges  munkálatok  elvégzésére
fordítandó  összeg  elnyerésére  irányul.  A  pályázatokhoz
kapcsolódó önerő kérdésében, az aktuális pályázat tekintetében
külön döntés hozatal szükséges.

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  elvi
támogatását  fejezi  ki  abban  a  tekintetben,  hogy  a  Támasz
Szociális Alapszolgáltatási Központ gépkocsit szerezhessen be,
ezért  támogatja  minden  olyan  pályázat  benyújtását,  amely  a
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szükséges  munkálatok  elvégzésére  fordítandó  összeg
elnyerésére  irányul.  A  pályázatokhoz  kapcsolódó  önerő
kérdésében,  az  aktuális  pályázat  tekintetében  külön  döntés
hozatal szükséges.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester, Dr. Kiss Gyula
jegyző,  Dr.  Kaszásné  Sarkadi  Anna
intézményvezető

Határidő: folyamatos

7. napirendi pont
A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása

Dr. Kiss Gyula jegyző
Jogszabály szerint felül kell  vizsgálni  kétévente.  Vannak benne módosítások! Belekerült  a
pszichiátria nappali ellátás beindítása. 
Javasolja elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

90/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
a Helyi  Esélyegyenlőségi  Program módosítását  és a határozat
mellékletében  foglaltaknak  megfelelően  elfogadta  Báránd
Községi  Önkormányzat  Helyi  Esélyegyenlőségi  programjának
módosított változatát.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal
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Bevezetés

A program háttere

Összhangban az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi

CXXV.  törvénnyel,  a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az

esélyegyenlőségi  mentorokról  szóló  321/2011.  (XII.  27.)  Korm.  rendelettel  és  a  helyi

esélyegyenlőségi  program  elkészítésének  részletes  szabályairól  szóló  2/2012.  (VI.  5.)  EMMI

rendelettel Báránd Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség

érdekében  szükséges  feladatokat.  A  Települési  Esélyegyenlőségi  Program  készítése  során

figyelembe vettük a Nemzeti Idősügyi Stratégia elvárásait is.

- Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve 2009.

Jelen  program  a  településen  feltárt  esélyegyenlőségi  problémákra  reagál,  és  beavatkozásokat

tartalmaz azok kezelésére. 

A program felépítése

Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.A helyzetelemzés célja

annak  megállapítása,  hogy  a  településen  élő  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok  a  teljes

lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi,

egészségügyi  mutatókkal  rendelkeznek,  és  ezek  alapján  település  milyen  esélyegyenlőtlenségi



problémákkal küzd. A helyzetelemzés alapján intézkedési tervet kell készíteni. A helyzetelemzés

során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében  a  településeknek  beavatkozásokat  kell

tervezniük.

Az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

A helyi  esélyegyenlőségi  programot öt  évre  kell  tervezni.  Időarányos megvalósulását,  illetve  a

helyzetelemzésben  feltártak  esetleges  megváltozását  kétévente  át  kell  tekinteni,  és  a  helyi

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.

A  Türr  István  Képző  és  Kutató  Intézet  esélyegyenlőségi  munkatársai  segítették  a  program

elkészülését, valamint részt vesznek az esedékes felülvizsgálatában is.

A program céljai

A program prioritásai  (szinergiában a  Nemzeti  Társadalmi  Felzárkózási  Stratégia  felzárkózás-

politikai céljaival):

 csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya, 

 csökkenjen  a  hátrányos  helyzetű  gyermekek  társadalmi  lemaradása,  gyengüljenek  a

szegénység átörökítésének tendenciái, 

 csökkenjenek  a  hátrányos  helyzetű  és  nem  hátrányos  helyzetű  csoportok  közötti

társadalmi különbségek.

 helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében  szükséges

intézkedéseket.

 A  köznevelési  intézményeket  érintő  intézkedések  érdekében  együttműködik  az

intézményfenntartó feladatokat ellátó állami, civil, alapítványi szervekkel

A program kiterjed:

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, 
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 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal

szembeni  fellépésre,  továbbá  az  egyenlő  esélyű  hozzáférés  biztosításához  szükséges

intézkedésekre, 

 a  közszolgáltatásokhoz,  valamint  az  egészségügyi  és  szociális1 szolgáltatásokhoz  való

egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

 olyan  intézkedésekre,  amelyek  csökkentik  a  hátrányos  helyzetűek  munkaerő-piaci

hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

1 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



A megvalósítás során érvényesítendő körülmények a településen:

 a szegregációmentesség; 

 a diszkriminációmentesség; 

 a társadalmi integráció; 

 a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása; 

 a megkülönböztetés tilalma; 

 az egyenlő bánásmód betartása; 

 az emberi méltóság tiszteletben tartása, 

 a társadalmi szolidaritás. 

 az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartása:

Küldetésnyilatkozat

Báránd Község Önkormányzata: 

 az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során,

intézményfenntartói  szerepkörében,  pályázóként  és  a  közpolitikák  alakítójaként

érvényesíti; 

 az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében,

hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet

kapjanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is; 

 elkötelezett  az egyenlő esélyek biztosítás  iránt:  minden lakos számára lehetővé kívánja

tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a településen;

 a  képviselő-testület  és  szervei  döntésein  keresztül  is  kifejezi  elkötelezettségét  az

31



esélyegyenlőség területén;

 a  jogszabályokban  meghatározott,  ilyen  irányú  kötelező  feladatok  ellátásán  túl  a

társszervekkel,  civil  szerveződéseivel,  egyházzal,  önszerveződéseivel,  társulásaival,

egyesületeivel  és  alapítványaival  együttműködve közösen törekszik  érvényre  juttatni  az

esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén;

 ösztönözi  a  hátrányos helyzetű  csoportokat  és  egyéneket,  hogy vegyenek részt  a  helyi

közösség életében;

 esélyegyenlőségi politikáját minél szélesebb körben megismerteti a helyi munkáltatókkal,

munkavállalókkal, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel.



A település bemutatása

Báránd a  Püspökladányi  Járáshoz  tartozik  Hajdú-  Bihar  megyében,  Debrecentől 50  km-re,  a

megye délnyugati részén, a Nagysárrét északi szélén fekszik. A településen halad át a 42. számú fő

közlekedési út, ez az út  Püspökladánynál csatlakozik a  Budapestre vezető  4-es számú főúthoz.

Áthalad rajta a 4801. jelű összekötő út is, amelyen  Kabánál szintén a 4-es főúthoz csatlakozva

elérhető Debrecen.  Közvetlen vasúti  összeköttetése van mind Budapest,  mind az országhatár

irányába; a 101-es számú Püspökladány– Biharkeresztes-vasútvonal átszeli a községet. Bárándot

autóbuszjárat köti össze Püspökladánnyal, illetve Földessel.
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Püspökladányi járási statisztika

Járáshoz tartozó települések száma: 12

Terület, km2: 729

Népsűrűség, fő/km2: 54,5

Lakónépesség 2010 év végén, fő: 39739

14 év alattiak aránya, %: 16,3

15-64 évesek aránya, %: 67,7

65 év felettiek aránya, %: 16

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, %: 15,3

Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, ezer Ft: 1391

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra: 300,8

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ezer lakosra: 10,5

Óvodával rendelkező települések aránya, %: 91,7

Általános iskolával rendelkező települések aránya, %: 91,7

Középiskolával rendelkező települések aránya, %: 25

Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra:

Település történeti bemutatása

Báránd már a  középkorban a váradi 1. sz. püspök birtoka volt, neve Sarand, Carand, Zarand,

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor


Barand változatokban fordult elő. 1332-1336 között a pápai tizedjegyzékben már szerepelt, tehát

ekkor  már  egyháza  is  volt.  1573-ban  Fráter  György birtoka  volt,  aki  el  akarta  cserélni  a

Bajoniakkal, de a csere elmaradt, mert azután is a nagyváradi püspök maradt a földesura. A 19.

század elején a kolozsvár- budapesti gyorskocsi egyik fontos állomása itt volt Bárándon. Az 1900-

as évek elején feljegyezték a település régi dűlőinek neveit is; melyek az Inacs, Kincses, Papérhát,

Deáksziget  és Peres nevű dülők voltak.  A  20.  század elején  Bihar vármegye Sárréti  járásához

tartozott.  1910-ben  4022  lakosából  4019  magyar  volt.  Ebből  697  római  katolikus,  3239

református, 72 izraelita volt.

Infrastruktúra 

Az alapvető infrastruktúra biztosított  a községben (víz,  gáz, villany),  valamint sok helyen van

internet,  és  kábel  TV is.  A faluban szinte  mind az 1160 lakás be  van kapcsolva  a  vezetékes

ivóvízellátásba;  vezetékes  gázzal  a  lakások  85%,  telefonnal,  mobiltelefonnal  89-100%-a

rendelkezik. A település infrastrukturális ellátottsága nagy fejlődésnek indult, folyamatban van a

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a községben. Az egyik legfőbb hiányosság az infrastruktúrát

tekintve az úthálózatban van. A burkolt portalanított utak aránya 37%. A fejlesztési elképzelések

között megkülönböztetett fontosságú az útalap készítés, útlefedés és a szennyvízcsatorna hálózat

kiépítésének megvalósítása. Óvodája és általános iskolája van a községnek, melyek megfelelnek az

elvárt  fejlettségi  szintnek.  Az  önkormányzat  a  lehetőségeihez  mérten  mindent  megtesz  a

fejlesztések előmozdítására.

Média: Községünk hivatalos honlappal rendelkezik, mely a www.barand.hu weboldalon keresztül

érhető el. 

Sport:  A  fiatalok  többsége  futballozik,  vagy  a  helyi  sportegyesületnél.  A  faluban  heti

rendszerességgel tartanak női tornát és zumbát a mozogni vágyóknak. Lehetőség van továbbá

község sportpályáján teniszezni. A községnek nincs sportcsarnoka.

Kultúra  A  kultúrához  való  hozzáférést  több  módon is  biztosítja  települési  önkormányzat.  A

községben található könyvtár, és művelődési ház-teleház is. A teleház többfunkciós szolgáltató

ház, a polgárok által igénybe vehető informatikai, irodatechnikai szolgáltatásokat nyújtja, amelyek

bárki számára elérhetőek. 
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Műemlékek 

 Református  temploma -  1612-ben  épült.  1775-ben  kibővítették,  tornyát  néhány  évvel

később emelték.

 Római katolikus temploma - 1747-ben épült, 1891-ben gróf Csáky Miklós váradi püspök

költségén kibővítették.

 A  főtéren  barokk  Nepomuki  Szent  János szobor,  Szent  István szobor,  második

világháborús hősi emlékmű és Kossuth szobor látható.

 Polgármesteri Hivatal 1910-ben épült műemléknek, előterjesztett épülete
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a52315a52315a525a6b6b39524a183129182929182929394a4a4a635a3952524a635a4a6b63

4a6b6b527b73527b735a7373526b63425a5239525229424231424a29394242525a42525a5a
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31082129081821102129081021738c9c9cb5c69cb5bd9cadb594adad4a6363314a4a4252523
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b5bdbd9cada55a6363949c9c525a5a7b84849494945a63636363636b6b6b847b84847b8463

5a636b6b735a6b6b5a73735a6b735263635a636b4a5a5a2129312129294252524a52522131
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2422929292929295a52527b736b39312963635a847b7b84847b9c948c8c8c846b636339393

9424242423939848484c6bdbdbdbdb5c6bdb5cec6c6c6bdbdcecec6c6cec63939392118185

a524a73635ae7d6d6e7d6d6e7d6d6cec6c6adadad31394231424a4a5a6b29394a4252635263

73425a634a6363425252213131182921102118101810102110081008293129212929848c8c

b5bdc6adbdbd9cadad4a525a848c8c3939398c8c8cd6d6d66363637b7b7b84847ba59c9c6b

63638c7b849c9494a5ada59ca5a5a5a5a5adadadb5b5b5737b7b2931310810103139394a525

25a63635a6b6b314239424a422131293142314a5a4a212921213121525a4a5a635a424a426b

736b636b637373736b736b7b7b7b636b633939392931293139312931292929216b7373525

2525a5a5a525a528c8c8c8c8484736b6b211818524a4a736b6373736b6b6363736b6b736b6

b7b7b7b9494949c94949c9494b5adadadada5b5adadadada5c6c6bdbdbdb5c6cec6424a424

24239a5a59cb5ada5decec6efdedee7ded6dececeb5b5b539424252636b73848c5a6373737b8
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25a63adbdc6a5bdbd52636b394a4a7b7b84525252a59c9cd6d6d652524a6b6b638c8c845a5
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4a42737b7b737b737b847b8484848c949

Híres szülöttei 

 Körtvélyessy Magda (1919–2007) festőművész

 Balassa Iván (1917–2002) néprajztudós

 Futó Dezső (1916–1994) kisgazdapárti politikus

Demográfiai adatok: 
A település állandó lakosság 2011 évbe 2775 fő, amely folyamatosan csökken. A település

elöregedő  státusza  erősödik.  A  gyermekek  születését  vizsgálva  hasonló  megállapításokra

jutunk a népesség folyamatosan fogyott. 
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Kortvelyessykut.jpg&filetimestamp=200702
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Kortvelyessykut.jpg&filetimestamp=200702


1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

 Fő Változás

2007 2675  
2008 2624 98%
2009 2586 99%
2010 2543 98%
2011 2530 99%
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2. számú táblázat - Állandó népesség

 fő %

nők férfiak összesen nők férfiak
nő 1379 1396 2775 50% 50%
0-2 évesek      
0-14 éves 202 184 386 52% 48%
15-17 éves 53 46 99 54% 46%
18-59 éves 645 863 1508 43% 57%
60-64 éves 103 117 220 47% 53%
65 év feletti 265 186 451 59% 41%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A  2.  sz  táblázat  és  a  kördiagramok  megmutatják  a  2011-es  adatok  szerint  a  településen  a

munkaképes korú lakosság dominál. Az aktív korúak körében megfigyelhető a férfiak magasabb

lélekszáma,  míg  a  65  éves  és  idősebb  korú  lakosság  esetén  már  a  nő  vannak  többségben.

Mindkettőből megállapítható hogy a 60 év feletti férfiak lélekszáma csökken a településen.

3. számú táblázat - Öregedési index

 
65  év  feletti  állandó

lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó

lakosok száma (fő)
Öregedési index (%)

2001 628 415 151,3%
2008 458 400 114,5%
2009 448 410 109,3%
2010 440 398 110,6%
2011 451 386 116,8%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



2001-hez viszonyítva 10 évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Báránd Község öregedési indexe

rámutat arra, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Településünkön többségben

vannak a 65 év felettiek, így az elöregedőnek mondható. Az öregedő index indokolja, az idősekre

történő fokozottabb figyelmet és ellátását. 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 69 60 9
2009 70 67 3
2010 57 49 8
2011 50 65 -15
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A  folyamathoz  alakulásához  hozzájárul  az  elvándorlások  számának  megnövekedése  és  a

természetes szaporodás csökkenése egyaránt.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

 élve születések száma halálozások száma
természetes

szaporodás (fő)
2008 22 50 -28
2009 24 40 -16
2010 18 51 -33
2011 21 33 -12
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A természetes szaporodást ábrázoló táblázat egyenlege is megmutatja, hogy a Báránd elöregedés

jellemző.



Helyzetelemzés

a. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

 Magyarország Alaptörvénye XV. cikk

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Törvény

 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

 Az  emberi  erőforrások  minisztere  2/2012.  (VI.  5.)  EMMI  rendelete  a  helyi

esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos

információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

 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:
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 9/2012.  (IV.26.)  KT  rendelete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló

törvényben  szabályozott  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

 9/2009  (VII.23.)  KT.  Rendelet  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló

törvényvényben  szabályozott  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok

igénybevétel valamint a fizetendő térítési díjakról

 15/2008.(XII.22.)  KT rendelete  Báránd Község Önkormányzati  Képviselő-testülete  az

Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990. évi LXV. tv. 8.§(1)

bekezdése  szerinti  feladatkörében,  az  e  tv.  16.§  (1)  bekezdése  szerinti  jogkörében,

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§

(3) bek. a.) pontjában kapott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja. 

 4/2015. (II.  25.)  önkormányzati  rendelet  a rászorulók részére  nyújtandó pénzbeli  és természetbeni

szociális ellátások helyi szabályairól 2

b. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,

programokkal

Meg  kell  említeni  a  Közoktatási  Koncepciót,  a  Szociális  Szolgáltatástervezési  Koncepciót,

Közfoglalkoztatási  Tervet,  amely  a  saját  területére  vonatkozólag  határozza  meg  az

esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket.

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása 

A Mötv.  84.  §-a  szerint  a  helyi  önkormányzat képviselő-testülete  az  önkormányzat  működésével,

valamint  a  polgármester  vagy  a  jegyző  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  ügyek  döntésre  való

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt, vagy közös

önkormányzati  hivatalt  hoz  létre.  A  hivatal  közreműködik  az  önkormányzatok  egymás  közötti,

valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Közös  önkormányzati  hivatalt  hoznak  létre  a  járáson  belüli  községi  önkormányzatok,  amelyek

közigazgatási  területét  legfeljebb egy település közigazgatási  területe választja  el  egymástól,  és a

2 a 2015 évi felülvizsgálat alapján történ módosítás



községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A vonatkozó rendelkezés szerint kétezer főt

meghaladó lakosságszámú település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.

2013.  március  1-jei  hatállyal,  Báránd és Tetétlen községi  Önkormányzat  Báránd székhellyel  hozta

létre a közös önkormányzati hivatalt.

1.2.A hivatal szervezete

A  hivatal  létrehozásakor,  és  a  működtetés  során  később  is  elvárás  volt,  hogy  a  közös  hivatal

létrehozását egyik település se élje meg hátrányként, különösen az ügyfelek kiszolgálása terén. 

A megállapodás szerint  a  közös  önkormányzati  hivatal  székhelye  Bogyiszló,  telephelye  Fácánkert,

ahol kirendeltség működik. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  (Kaba-  Báránd-  Sáp  és  Biharnagybajom

településeken)3

 Települések Óvodai Intézményi Társulása, Kaba- Báránd- Sáp és Tetétlen Települések

Alapfokú Közoktatási Társulása

 Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás

 Tetétlen-  Báránd  Települések  Csatornamű  Vízgazdálkodási  Társulat  2009.  ügyintézést

Báránd község 

 Kaba– Báránd - Tetétlen közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati

Társulás megalakult: 2009. Gesztor Kaba Város Önkormányzata

2.3  A települési  önkormányzat rendelkezésére  álló,  az esélyegyenlőség szempontjából  releváns

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása.

3 a 2015 évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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 A  mozgáskorlátozottak,  idősek  és  kisgyerekesek  érdekeit  figyelembevevő  kiemelt

horizontális szempont az akadálymentesség. 

 Idősek informatikai kompetenciájának a felmérése, 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek problémáinak nyilvántartása 

 település  teljes  helyzetképére  vonatkozó  kutatások  adatgyűjtések,  mivel  több  helyen

jelezve lett adathiány

 A  képzési  programokhoz  való  hozzáférés  elősegítése  a  meghatározott  célcsoportok

részére. 

c. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A  mélyszegénység  többdimenziós  jelenség,  amely  megmutatkozik  többek  között  a  nagyon

alacsony  képzettségben  és  foglalkoztatottságban,  az  ebből  következő  súlyos  megélhetési

zavarokban,  kihat  az  elemi  lakhatási,  táplálkozási  körülményekre,  az  érintettek  egészségi

állapotára, stigmatizál és kirekesztéshez vezet. Azokat soroljuk a mélyszegénységben élők közé,

akik az alábbiak közül legalább kettő kritériumnak megfelelnek: 

 legalább három éve munkanélküliek, illetve ezen idő alatt legfeljebb közfoglalkoztatásban

vettek részt, 

 legfeljebb az általános iskola 9-10. osztályát végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes

szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek, 

 aktív korú inaktívak, 

 kettőnél több gyermeket nevelnek. 

A  2008-as  adatok  szerint  a  társdalom  5-7  százaléka  él  mélyszegénységben  Magyarországon,

köztük kétszázezer gyerek. 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai

Éve volt. 

A  magyarországi  nemzetiségeknek  a  társadalomban  betöltött  helyzetét  Magyarország

Alaptörvénye  Szabadság  Felelősség  fejezetének  XXIX.  cikke  rögzíti,  kimondva,  hogy  a



Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Garantálja számukra a közéletben való

részvételt, a helyi és országos önkormányzatok létrehozását, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük

használatát,  az  anyanyelvű  oktatást,  a  saját  nyelven  való  névhasználat  jogát.  A  nemzetiségek

jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  szerint  Magyarország  tizenhárom  nemzetiségnek

otthona. Bárándon kisebbségi önkormányzat működik, romák kis létszámban élnek a településen.
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Tervezett feladatok:

Báránd község Önkormányzata az általa szervezett közfoglalkoztatás, közmunka-programokban

való  foglalkoztatottság  terén  előnyben  kívánja  részesíteni  a  fenti  kritériumoknak  megfelelő

mélyszegénységben  élőket.  A  romák  fokozott  figyelemmel  kísérése,  közmunkaprogram  való

bevonásuk megoldása.

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 4161 Báránd, Kossuth tér 4.  Bárándon Község településen az

eddigi szolgáltatásokon túl új ellátást, a pszichiátriai betegek nappali ellátásának bevezetését tervezi. 4

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A  mélyszegénység  vizsgálata  során  elsősorban  a  jövedelmi  és  vagyoni  helyzet  mutatóit  kell

megvizsgálni. A célcsoportba tartozók elsősorban a szociális ellátásokból élnek, amelyek pénzbeli

és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások formájában vehetők igénybe.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

Napjaink  egyik  legégetőbb  problémája  a  tartós  munkanélküliség,  amely  jelentős  részben  a

gazdasági  szektorok  átalakulásának,  a  gyorsan  változó  munkaerő-piaci  viszonyoknak  a

következménye.  A  szakképzetlen  munkavállalók,  továbbá  a  gazdaság  által  már  nem  keresett

szakképzettséggel  rendelkezők  sajnos  kiszorulnak  a  munkaerőpiacról,  és  egyre  jelentősebb

arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá.  

A tartós munkanélküliség  elszegényedést,  a szegénység átörökítését  idézheti  elő.  Ahhoz,  hogy

ezen  a  helyzeten  változtatni  lehessen,  a  segélyezési  rendszer  passzív  eszközeiről  az  aktív

eszközökre,  azaz  a  közfoglalkoztatásban,  a  munkaerő-piaci  programban való  részvételre  és  a

képzésre kell a hangsúlyt és a segítés módjait helyezni.

Évről évre nő a közfoglalkoztatásba bevont aktív korú munkanélküliek aránya.  A legnagyobb

foglalkoztató az Önkormányzat. A programokba a roma származású munkanélküliek bevonása is

folyamatosan megvalósul.

 A  helyi  önkormányzat  közfoglalkoztatást  szervez,  figyelemmel  kíséri  a  helyi  foglalkoztatási
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viszonyok alakulását, döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok

foglalkoztatáspolitikai következményeit, az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és

fejlesztéséhez támogatást nyújt.

A  helyi  önkormányzat  törvényben  meghatározott  módon  és  mértékben  –  biztosítja  a

közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

Napjainkban a legégetőbb szociáliskérdés a tartós munkanélküliség.  Ma már talán nincs olyan

család,  amelyet  közvetve  vagy  közvetlen  formában ne  érintett  volna  meg  a  munkanélküliség

problémája.  A  munkanélküliség  és  ezzel  összefüggésben  a  szegénység  kérdése  szinte  állandó

napirenden  van  a  mai  magyar  szociális-,  foglalkoztatási-,  de  gazdaságpolitikai  intézkedései

területén is.

A  Nemzeti  Munkaügyi  Hivatal  által  nyilvántartott  adatok  alapján  az  utóbbi  években  nőtt  a

nyilvántartott álláskeresők száma, amelynek arányait, számait a következő táblázatok is mutatják:
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

év 
15-64  év  közötti  lakónépesség

(fő)
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő férfi összesen nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %
2008 878 1011 1889 545 62,1% 645 63,8% 1190 63,0%
2009 786 880 1666 668 85,0% 682 77,5% 1350 81,0%
2010 983 866 1849 632 64,3% 628 72,5% 1260 68,1%
2011 858 955 1813 631 73,5% 666 69,7% 1297 71,5%
Forrás:  TeIR,  Nemzeti  Munkaügyi

Hivatal

A táblázat és a diagram adataiból jól látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 2009 ben

jelentősen kiugrott „köszönhető”a gazdasági válság következményének. 

 A diagramban látható 2010-2011. évben bekövetkezett csökkenés a bevezetett közfoglalkoztatási

programok eredménye lehet.



3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
  2008 2009 2010 2011

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 292 326 293 309

20 éves és fiatalabb fő 6 6 6 4
% 2,1% 1,8% 2,0% 1,3%

21-25 év fő 29 47 44 39
% 9,9% 14,4% 15,0% 12,6%

26-30 év fő 29 37 30 23
% 9,9% 11,3% 10,2% 7,4%

31-35 év fő 50 60 47 42
% 17,1% 18,4% 16,0% 13,6%

36-40 év fő 36 34 36 48
% 12,3% 10,4% 12,3% 15,5%

41-45 év fő 41 37 41 47
% 14,0% 11,3% 14,0% 15,2%

46-50 év fő 33 44 28 39
% 11,3% 13,5% 9,6% 12,6%

51-55 év fő 30 32 27 34
% 10,3% 9,8% 9,2% 11,0%

56-60 év fő 36 26 25 24
% 12,3% 8,0% 8,5% 7,8%

61 év felett fő 2 3 9 9
% 0,7% 0,9% 3,1% 2,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A  tábla  adatai  alapján  az  figyelhető  meg,  hogy  az  51-55  év  között  munkanélküliek  száma

emelkedett,  melynek  magyarázata  lehet  többek  között,  az  utóbbi  években  a  szociális  és

egészségügyi  rendszerben  bekövetkezett  változás.  2008-tól  a  tb  fizetési  kötelezettség

hangsúlyozottabbá  vált,  valamint  megváltozott  a  rokkantsági  ellátások  rendszere  is.  Sokan  a

rokkantsági nyugdíj elvesztése miatt kezdik meg a munkaügyi központtal való kapcsolattartást.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

év 
nyilvántartott/regisztrált

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő fő %

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen
2008 151 177 328 102 112 214 67,5% 63,3% 65,2%
2009 169 177 346 142 128 270 84,0% 72,3% 78,0%
2010 143 159 302 99 106 205 69,2% 66,7% 67,9%
2011 142 136 278 95 72 167 66,9% 52,9% 60,1%
Forrás:  TeIR,  Nemzeti  Munkaügyi

Hivatal



A táblázatban szereplő adatok azonban nem pontos mutatói a valós munkanélküliek számának,

hiszen, még mindig és nem kevés számban, vannak olyanok, akik tartósan munkanélküliek, de a

nyilvántartásokban nem jelennek meg.

Az alábbi táblázat alapján az elmúlt éveket vizsgálva csökken a fiatal munkanélküliek száma is,

amelynek oka lehet egyrészről a tanköteleskor változása.

Az elmúlt időszak eltolódott képzési stratégiája mára új körülményeket teremtett. A szakképzettek

aránya csökkent, ugyanakkora szakmunkások körében munkaerő, illetve szakember hiány, míg a

felsőfokú képzettséggel  rendelkezők esetében országos szinten  túlkínálat  alakult  ki  és  mindez

eredményezhette, hogy az elmúlt évtizedben megjelentek a diplomás munkanélküliek. Bárándon

csökken a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma ami összefüggésben lehet a demográfiai

változásokkal, csökken a település lakossága.

.
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma

év 18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő férfi összesen nő Férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %
2008 225 220 445 13 5,8% 9 4,1% 22 4,9%
2009 217 223 440 16 7,4% 17 7,6% 33 7,5%
2010 209 214 423 17 8,1% 15 7,0% 32 7,6%
2011 204 205 409 11 5,4% 8 3,9% 19 4,6%
Forrás:  TeIR,  Nemzeti  Munkaügyi

Hivatal

Helyi  szinten  az  egyik  „legnagyobb  közfoglalkoztató”  és  a  munkát  koordináló  szerv,  az

önkormányzat, a munkavégzés helyét pedig az önkormányzat és intézményei biztosítják, 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

Az iskolai végzettség, szakképzettség fontos szempontja a foglalkoztatásnak, mely a szegénység



vizsgálatánál, a jövedelmi és a vagyoni helyzet elemzésénél is kiemelésre kerül.

összesen nő férfi összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %
2001 2692 1347 1345 1798 840 958 894 33,2% 507 37,6% 387 28,8%
2011 2278 1066 1212 #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek 
száma 

Összesen nő férfi

A népszámlálási adatok alapján az aktív korú lakosság arányában igen magas az általános iskolai

végzettséggel nem rendelkezők aránya. Sajnos a 2011. évi népszámlálási adatok még nem állnak 
rendelkezésre. Az alacsony iskolai végzettség, iskolázatlanság a mélyszegénységben körében 
jellemző, elsősorban a családi minta átörökítése miatt.

Az adatok alapján az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező nők aránya közel 10 %-al 
magasabb a férfiakéhoz képest. Valószínűsíthető, hogy a célcsoport női tagjai ebben az életkorban
gyermekvállalás miatt kikerülnek az iskolából megszakították a tanulmányaikat. 

 Fő fő % fő % fő %
2008 328 16 4,9% 143 43,6% 169 51,5%
2009 346 18 5,2% 132 38,2% 196 56,6%
2010 302 15 5,0% 117 38,7% 170 56,3%
2011 278 9 3,2% 107 38,5% 162 58,3%
2012 0 ######### ########## ##########
2013 0 ######### ########## ##########
2014 0 ######### ########## ##########
2015 0 ######### ########## ##########
2016 0 ######### ########## ##########
2017 0 ######### ########## ##########

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség

8 általános

155



c) közfoglalkoztatás

A  2010.  ben  átszervezésre  került  a  közfoglalkoztatás.  Az  új  rendszer  folyamatos  átalakítása,

lehetőséget  biztosít  az  önkormányzat  számára  közterületeinek  karbantartására,  mezőgazdasági

útjainak karbantartására és a belvízelvezetés munkálataira. Az FHT-ben részesülőknek törvényi

előírásként egy év alatt 30 nap munkaviszony kell teljesíteniük, az ellátásra való jogosultságért. A

közfoglalkoztatás erre jó lehetőséget jelent számukra.

2011.  évben  pályázati  forrásból  bevezetett  „Start  mintaprogram”,  melynek  keretében

belvízvédelem területén, mezőgazdaságban, és került sor a foglalkoztatásra. A mintaprogramban

résztvevők  a  program  keretében  8  órás  foglalkoztatásban  vesznek  részt.  A  mezőgazdasági

mintaprogram része a tanfolyam.



év
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 
aránya a település aktív korú 

lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő romák/cigányok 

száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 
romák aránya az aktív korú 

roma/cigány lakossághoz képest

2010 55 3% 5

2011 90 5% 6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: Önkormányzat adatai

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

A  fenti  adatokból  is  jól  látszik  a  közfoglalkoztatás  rendszerének  bővítésével  együtt  járó

foglalkoztatottak létszám emelkedése.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.

közlekedés,  potenciális  munkalehetőségek,  tervezett  beruházások,  lehetséges  vállalkozási

területek,

A foglalkoztatás  mutatója  lehet  a  munkahelyek,  vállalkozások száma. A munkaerőpiacról  való
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kiszorulás miatt néhány kényszervállalkozás jött létre, melyeket a munkaügyi központ is támogat. 

A  mélyszegénységben  élők  körében  jellemzően  időszakosan  a  mezőgazdasági  idénymunkák

idejére  korlátozódik.  A célcsoportnál  hangsúlyosabban van jelen  a  szürke-fekete  gazdaságban

végzett  munka.  A  helyi  vállalkozások  az  aktív  korú  népesség  csak  elenyésző  részét  képesek

foglalkoztatni.

e)  fiatalok  foglalkoztatását  és  az  oktatásból  a  munkaerőpiacra  való  átmenetet  megkönnyítő

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

A  munkanélküliek  között  jelentős  azon  hátrányos  helyzetű  csoportok  aránya,  akiknek  a

munkaerő-piacra  kerülés,  illetve  visszatérés  nehézségekbe  ütközik.  Ezek  megoldásával

megtörténhet a felzárkóztatás, és a munkaerő-piacra való visszatérés.

Az  Szt.  az  aktív  korúak  ellátására  (FHT,  RSZS)  jogosultak  számára  a  törvényben  és  a  helyi

rendeletben meghatározottak szerinti, együttműködési kötelezettséget ír elő, amelyet az RSZS-re

jogosultaknak  Támasz  felé  kell  teljesíteni.  A  családsegítő  szolgálat,  beilleszkedést  segítő

programot  szervez,  és  végez  a  munkába  való  visszailleszkedés  segítésére  folyamatos

családgondozáson, segítő tevékenységen keresztül. 

f)  munkaerő-piaci  integrációt  segítő  szervezetek  és  szolgáltatások  feltérképezése  (pl.

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási

programok)

Az  utóbbi  években  településünk  jelentős  eredményeket  ért  el  a  tartós  munkanélküliek

foglalkoztatása területén, az 2010-ben még 55 2011- ben már 90 tartós munkanélküli  időleges

foglalkoztatását  szervezte meg az önkormányzat.  A tevékenységben teljes  az együttműködés a

Polgármesteri Hivatal, a többi önkormányzati intézmény, illetve a Munkaügyi Központ között.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben

történő foglalkoztatása

Az önkormányzati  foglalkoztatás  javarészt  a közfoglalkoztatási  programokon keresztül  valósul

meg.  Az  önkormányzat  és  intézményei  bonyolítják  le  a  közfoglalkoztatás  jelentős  részét,

amelynek keretében aktív korúak ellátásában részesülők foglalkoztatása történik.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A  foglalkozási  diszkrimináció  elsősorban  a  munkahelyi  felvételnél,  másodsorban  az

elbocsátásoknál  érezteti  hatását.  A  foglalkozási  diszkrimináció  mértéke  és  a  munkaerő-piaci

státusz között erős összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és



inaktívak  együtt)  és  azokon  belül  a  roma  származású  nem  foglalkoztatottak  szenvedték  el

legnagyobb  valószínűséggel  a  hátrányos  megkülönböztetést  eddigi  életútjuk  során.  A

munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással és az

életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá.

„A  gyakorlatban  előfordulhat,  hogy  meghatározott  speciális  foglalkoztatási  jellemzők  miatt,

szükséges  a  munkavállalók  között  megkülönböztetést  tenni,  de  ez  nem jelentheti  az  egyenlő

bánásmód követelményének megsértését. Ilyen, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges

és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés, ha azt a munka jellege vagy természete

indokolja.

A  diszkriminációs  gyakorlat  visszaszorítása  szempontjából  fontos  a  foglalkoztatási  viszonyok

ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok,

vagy a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés.

A foglalkoztatás és a munkavégzés lehetősége a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség

kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak az emberek gazdasági, társadalmi és kulturális életben való

teljes  jogú  részvételéhez.  Ennek  ellenére  a  foglalkoztatási  és  a  munkaerőpiacon  a  hátrányos

megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk.(roma, kisgyermekes szülő, fogyatékos…) 

3.3  Pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások,  aktív  korúak  ellátása,  munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások 

Nyilvántartott  álláskeresők  száma  összesen  2009-  től  kis  mértékben  csökkent  ugyanakkor  a

növekedett  a  közfoglalkoztatásba  bevonta  száma.  E  fejezetben  kiemeljük  a  pénzbeli  és

természetbeni  szociális  támogatásokat,  valamint  a  munkaerő-piaci  szolgáltatásokat  és  az

álláskeresők számára elérhető támogatásokat.

Az Flt-ben meghatározott  feltételek fennállása esetén az állami foglalkoztatási  szerv különféle

támogatásokat (pénzbeli)  és szolgáltatásokat nyújt az álláskeresőknek. Az állami foglalkoztatási

szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások:

a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,

c) munkaközvetítés.

Az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresők és a munkáltatók részére is nyújt támogatásokat:

Álláskeresők támogatása:

 Képzési támogatás (támogatható személyek körét és a képzési
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támogatásként adható juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti).

 Álláskeresési járadék (az Flt. 25. §-a szerint).

 Nyugdíj előtti álláskeresési támogatás (az Flt. 30. §-a szerint).

 Utazási  költségtérítés  (az  álláskereső  részére  járó  álláskeresési

járadék,  álláskeresési  segély  megállapításával,  valamint  a

munkahelykereséssel kapcsolatosan állapítható meg az Flt. 32. §-

a szerint).

 Vállalkozóvá  válást  elősegítő  támogatás  (az  Flt.  17.  §-a  szerint  a  legalább  három  hónapja

folyamatosan  álláskeresőként  nyilvántartott,  vagy  rehabilitációs  járadékban  részesülő

magánszemélyek  számára,  legfeljebb  hat  hónap  időtartamra,  havonta  a  kötelező  legkisebb

munkabér  (minimálbér)  összegéig  terjedő  vissza  nem  térítendő  formában,  pályázati  eljárás

keretében).

Munkáltatók részére nyújtott támogatások:

 A  hátrányos  helyzetű  személyek  foglalkoztatásának  bővítését  szolgáló

támogatások  nyújthatók  az  Flt.  16.  §-  alapján  a  munkaadó  részére  a

törvényben rögzített feltételek esetén.

 A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a

rendelkezik,  eszerint  pályázati  eljárás  keretében,  vissza  nem  térítendő

munkahelyteremtő  támogatás  nyújtható  a  munkavállalók  létszámának

növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató.

 Az Flt. alapján álláskeresési segélyre jogosult az álláskereső, ha az álláskeresővé válását

megelőző évben 360 nap (2011. szeptember 01-ig 200 nap) munkaviszonnyal rendelkezik.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

év
15-64 év közötti  lakónépesség

száma
segélyben részesülők fő segélyben részesülők %

2008 1889 72 3,8%
2009 1666 58 3,5%
2010 1849 88 4,8%
2011 1813 87 4,8%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal



3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év
nyilvántartott  álláskeresők

száma

álláskeresési  járadékra

jogosultak 

fő fő %

2008 328 140 42,7%
2009 346 167 48,3%
2010 302 120 39,7%
2011 278 116 41,7%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településünkön a szociális segély és a foglalkoztatást

helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen.

A  táblázatban  szereplő  számok  a  tárgyév  december  31-én  támogatásban  részesülők  számát

mutatják.  A  táblázat  értelmezéséhez  fontos  információ,  hogy  2009-ig  az  ellátás  rendszeres

szociális  segélyként  működött.  2009-ben  az  ellátás  rendszere  átalakításra  került  és  a

munkanélküliség speciális csoportjára figyelemmel az 55 év feletti munkanélküliek részesülhettek

a támogatásban.

A 18-55 éves korosztály előbb rendelkezésre állási támogatás (RÁT), 2011 januárjától bérpótló

juttatás  (BPJ),  majd  2011.  szeptember  1-jétől  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  néven

részesülhetett a támogatásban. Az támogatásra való jogosultságot 2012. évtől kezdődően évente

kell felülvizsgálni,  és az ellátás - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - csak annak

folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud

igazolni, amely teljesíthető közfoglalkoztatás keretében, rövid idejű keresőtevékenységgel, alkalmi

munkával, háztartási munkával, 6 hónapot meghaladó munkaügyi központos képzéssel, de a 30

nap számításánál az általa teljesített.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

Ebben a pontban a lakhatáshoz kapcsolódó területet vizsgáljuk a bérlakás állomány és szociális

lakások viszonylatában.

A településen mindösszesen 1270 ingatlan található, ebből 1183 db lakóház és megközelítőleg 207

db lakatlan. A hajléktalanok nem élnek a településen. Az időskorúak lakhatási helyzete a település

viszonylatában megfelelőnek mondható. A lakott házak állaga elfogadhatóak. 

A  településen  nincs  bentlakásos  idősek  otthona,  legközelebb  a  Református  egyház  idősek

Otthona Püspökladány és Nádudvar településeken található. A községben élő időskorúak része

biztosított a nappali ellátás és házi segítségnyújtás. Az önkormányzat lakásfenntartási támogatással

segíti a rászorulókat. A község nem biztosít szociális bérlakást. 

a) bérlakás-állomány

A településen elenyésző számban található bérlakás. 



év
összes 

lakásállomány (db)
bérlakás állomány 

(db)
szociális 

lakásállomány (db)

egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú ingatlanok 
(db)

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma

2008 1183 0 6 0 0 0 2 0

2009 1187 0 6 0 0 0 2 0

2010 1190 0 6 0 0 0 2 0

2011 1186 0 6 0 0 0 2 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a és a szemétszállítás díjához, lakásfenntartási

támogatást nyújt, amely alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg.

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

év

lakásfenntartási

támogatásban  részesítettek

száma

adósságcsökkentési

támogatásban  részesülők

száma

2008 273 0

2009 322 0

2010 328 0

2011 313 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A táblázatban jól látszik, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma kiegyenlített. A

lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott

lakás,  vagy nem lakás céljára  szolgáló helyiség fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres kiadásaik

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

f) eladósodottság

Komoly  problémát  jelent  napjainkban  az  eladósodás,  különösen  a  hátrányos  helyzetű,

munkájukat elveszítő,  vagy alacsony jövedelmű idős,  vagy több gyermekes családok esetében.

Jelentősen megnövekedett az eladósodott családok száma a 2008. évben bekövetkezett gazdasági

válság miatt, s ez a célcsoport vált leginkább veszélyeztetetté a lakásuk elvesztése, a hajléktalanná

válás, vagy fizetés hiányában a közműszolgáltatások kikapcsolása miatt. A lakosság eladósodását

mutatja a hivatalhoz érkezett Önálló Bírósági Végrehajtók által küldött hirdetmények száma is.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol a

legfeljebb  általános  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  és  rendszeres  munkajövedelemmel  nem

rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghaladja

az  50%-ot.  Báránd  Község  településen  nem  található  faji,  nemzetiségi  alapon  elkülönített

közösség.



3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

E  fejezetben  vizsgáljuk  a  település  lakosságának  egészségügyi  helyzetét,  az  ellátáshoz

valóhozzáférést. 

A  község  egészségügyi  ellátása  megfelelő  Településünkön  az  egészségügyi  alapellátást  két

háziorvos egy fogorvos és két védőnő biztosítja, gyermekorvos nincs A rendelő a falu közepén

helyezkedik  el,  ami  a  lakosok  számára  könnyen  megközelíthető.  Az  orvosi  rendelőt  és  az

egészségházat az önkormányzat az elmúlt években felújította, a háziorvosok és védőnők megújult,

szép körülmények között dolgoznak. A helyi orvosi rendelők és a védőnői szolgálat épülete is

akadálymentesítettek. A sürgősségi beteg ellátás Orvosi ügyelet Nonprofit Kft által működtetett

központi  orvosi  ügyeleten  érhető  el  hétköznapon  17  órától  másnap reggel  6  óráig,  valamint

ünnepnapokon.  A településen  gyógyszertár  működik.  Nyitva  tartás:  Hétfőtől  –  péntekig  8-16

óráig.

A területi ellátásért felelős kórház a berettyóújfalui Gróf Tisza István területi Kórház

Gyógyszertári  állandó  ügyelet  a  Pharmaház  Gyógyszertár  Püspökladány  Rendelő  intézet

bejáratánál Ügyelet: Hétfőtől-péntekig 19.00-22.00 óráig, Szombaton, pihenőnapon: 13.00-

14.00 óráig, vasárnap és ünnepnap: 8.00-14.00 óráig 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése az önkormányzatok

számára  kötelezően  ellátandó  feladatként  írja  elő  az  egészségügyi  alapellátásról  való

gondoskodást. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,

b) a fogorvosi alapellátásról,

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,

d) a védőnői ellátásról,

e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

b)  prevenciós  és  szűrőprogramokhoz  (pl.  népegészségügyi,  koragyermekkori  kötelező

szűrésekhez) való hozzáférés

A községben évente nyújtanak különböző szűrővizsgálatokat,  ilyen például a tüdőszűrés és az

onkológiai rákszűrés. 
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ5 az  alapszolgáltatások  biztosításával  segítséget  nyújt  a

szociálisan  rászorulók  részére  saját  otthonukban  és  lakókörnyezetükben  önálló  életvitelük

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó

problémáik megoldásában. A szolgálat biztosítja a fejlesztő és rehabilitációs, alapvető ellátáshoz

való hozzáférést. 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

Az önkormányzat biztosítja közétkeztetést, lehetővé teszi az önkormányzati intézménye számára

a különböző korosztályoknak megfelelő, egészséges étrendet biztosít, a vonatkozó előírásoknak

megfelelően. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

Kiemelt  cél,  hogy támogassuk a fiatalok sportolását,  valamint a hátrányos helyzetű  társadalmi

csoportok testmozgását.  Az önkormányzat  sportpályákat,  teniszpályát  tart  fenn és biztosítja  a

sporttoláshoz való hozzáférést.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés6

Társulásban biztosítja a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ a szociális alapszolgáltatásokat.

a) Családsegítés (szociális, mentális és jogi tanácsadást, családgondozást is nyújt)

b) Étkeztetés

c) Házi segítségnyújtás

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) közösségi ellátások (szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek részére)

f) nappali ellátás

g) támogató szolgáltatás

g)  hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a

szolgáltatások nyújtásakor

Az  önkormányzati  intézmények  az  ügyintézés  és  a  foglalkoztatás  során  is  megelőzik  és

megakadályozzák a hátrányos megkülönböztetést, mindent megtesznek az egyenlő bánásmód és

az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

h)  pozitív  diszkrimináció  (hátránykompenzáló  juttatások,  szolgáltatások)  a  szociális  és  az

egészségügyi ellátórendszer keretein belül

5 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás

6 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ, alkalmanként civil szervezettel, önkormányzattal összefogva,

pályázati  lehetőségeket  is  kihasználva  keresi  a  megoldásokat  az  elsősorban  meghatározott  célcsoportok,

gyermekek, családok, idősek, szenvedély-  és pszichiátriai  betegek, fogyatékosok számára nyújtható támogatási

formák  megtalálására.  Feladatuk  a  rendszeres  tájékoztatás  a  helyi,  önkormányzati  és  egyéb  szociális

juttatásokról,  ellátásokról,  igénybe  vehető  szolgáltatásokról,  pályázati  lehetőségekről,  érintetteknek  szóló

előadásokról,  képzésekről,  tanfolyamokról.  Ezek  megvalósításához  akadálymentesített  előadói  helyiségek

biztosítása szükséges. Ezen helyiségek képzések színterei is lehetnének, emellett közösségépítő teret töltenek be és

esélyegyenlőségi  programoknak adhatnak helyet.  A tájékoztató rendezvényekhez, előadásokhoz, közösségépítő,

esélyegyenlőségi,  szabadidős  programokhoz  szükséges  lenne  eszközök  beszerzése  (pl.:  projektor,  számítógép,

fényképező, nyomtató stb.). illetve a „járulékos” tárgyi és egyéb feltételek megteremtése (pl.: vendéglátás esetében

szükséges eszközök stb.)7

Az elmúlt években kialakult gyakorlat, hogy gyűjtik és a felajánlásokat és azokat kiközvetítik a

rászorulók részére. 

 Felajánlások - ruhanemű, bútor, élelmiszer, bébiétel

 élelmiszerbanktól kapott élelmiszercsomagok osztása

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a)  közösségi élet színterei, fórumai

A kultúra nagymértékben segítheti  az esélyegyenlőség megteremtését,  az esélyegyenlőtlenségek

csökkentését.  Jelentősége  túlmutat  az  ágazati  megközelítés  szempontjain  felzárkóztató,

kiegyenlítő szerepe miatt,  valamint  azért,  mert  a  kulturális  hátrány esélyegyenlőtlenség  forrása

lehet.

Községünkben a Balassa Iván Közművelődési Intézmény keretén belül működik a Művelődési

Ház és a Könyvtár. A könyvtár legfontosabb feladata, hogy az olvasók megtalálják az igényeiknek

megfelelő  irodalmat,  hozzájussanak  a  legújabb  könyvekhez  is.  A  tanulók  részére  biztosítja  a

kötelező  irodalmat.  Azokat  a  könyveket,  amelyek  nincsenek  meg  a  helyi  állományban,  más

könyvtáraktól könyvtárközi kölcsönzéssel lekérik. A könyvtár több rendezvénynek ad otthont. 

b) közösségi együttélés jellemzői (etnikai konfliktusok és kezelésük)

A romák nem alakítottak kulturális-művészeti csoportokat. A helyi cigányság tényleges számáról

7 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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csak  becsült  adataink  lehetnek,  annak  ellenére,  hogy  nyomon  követhető  származásuk,  a

közösségükhöz  való  tartozásuk,  a  fizikai  megjelenésük  és  a  lakóhelyük  szerint  is.  Nem

beszélhetünk etnikai konfliktusokról, nemzetiségek közötti problémáról. 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

Báránd  lakóira  jellemző  az  adományozás,  az  önkéntes  munka  jelenléte.  Vélhetően  ez

összefüggésben  van  azzal,  hogy  a  közösségi,  kapcsolati  hálók  fontos  szerepet  játszanak  az

adományozóvá és önkéntes segítővé válásban. A civil szervezetekhez, egyesületekhez, klubokhoz

való tartozás erősítik az ilyen jellegű tevékenységeket. Az adományozásra hasonló hatással van az

egyházi kötődés, a karitatív tevékenység. ad

3.8  A  roma  nemzetiségi  önkormányzat  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

A roma kisebbségnek az alaptörvény által biztosítva van a közéletben való részvételt, a helyi és

országos  önkormányzatok  létrehozását,  saját  kultúrájuk  ápolását,  anyanyelvük  használatát,  az

anyanyelvű oktatást,  a saját nyelven való névhasználat  jogát.  Bárándon a kisebbséget a romák

képviselik, számuk – az állandó lakosok körében - az utóbbi években jelentősen nem emelkedett.

Elmondható,  hogy  beilleszkedtek  lakókörnyezetükbe,  túlnyomó  részt   magyar  szomszédaik

voltak, akikkel jó viszonyt tartanak fenn. A településre nem jellemző a szegregáció, a kisebbség

beilleszkedett a lakókörnyezetébe.  Községünkbe cigány kisebbségi önkormányzat működik.

Kulcsproblémák összegzése

Kulcsproblémák Jellemző-e  a

településre?

Igényel-e

beavatkozást?

Van-e  az  önkormányzatnál/  társulásnál  esélyegyenlőségi

feladatokra kijelölt, és ezen a területen képzett munkatárs?

igen nem

A  település  szociális  szolgáltatásszervezési  koncepciójában

tervezett-e a romák/mélyszegénységben élők esélyegyenlőségét

elősegítő konkrét intézkedéseket?

igen igen



A  TELEPÜLÉS TERÜLETÉN FENNÁLL-E LAKHATÁSI

SZEGREGÁCIÓ?

nem nem

Az  önkormányzat  rendszeresen  gyűjt-e  és  értékel-e  adatokat

arra  vonatkozóan,  hogy  az  általa  működtetett

közszolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  mennyire  biztosított  a

településen  élő  hátrányos  helyzetű  emberek  számára,  illetve,

hogy  a  gyakorlatban  mennyire  veszik  igénybe  ezeket  a

szolgáltatásokat?

nem igen

Szerepet  vállal-e  az  önkormányzat  az  egészségvédelemmel

kapcsolatos  ismeretek  terjesztésében,  a  helyi  társadalom

egészségtudatos attitűdjének formálásában? 

igen igen
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Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Célcsoport Következtetések

Beazonosított problémák
Fejlesztési lehetőségek

meghatározása Kapcsolódó intézkedés

címe

Romák

és/vagy

mély-

szegénységbe

n élők

A település szociális

szolgáltatásszervezési

koncepciója nem került

kötelező felülvizsgálatra

Megtervezni a szociális

szolgáltatásszervezési

koncepció felülvizsgálatát és

elvégezni a felülvizsgálatot 

Szociális szolgáltatási

koncepció

felülvizsgálata

Nem áll rendelkezésre

pontos adat arról, hogy a

működtetett

közszolgáltatásokhoz való

hozzáférés mennyire

biztosított a településen élő

hátrányos helyzetű emberek

számára, így nem hozhat

releváns intézkedés erre

vonatkozóan

Adatgyűjtés megszervezése a

működtetett

közszolgáltatásokhoz való

hozzáférésről

Adatgyűjtő és –elemző

munkacsoport

létrehozása

Csak részben vesz részt az

önkormányzat

egészségvédelemmel

kapcsolatos ismeretek

terjesztésében, így nem

megfelelően biztosított a

célcsoport egyenlő esélyű

hozzáférése ezen a területen

Prevenciós szűrővizsgálatok

szervezése, tájékoztató

előadások szervezése önkéntes

részvétellel, a legtipikusabb

betegségekre, érdekelté tenni

az embereket hogy el is

menjenek, ez által önálló

életvitel fenntartásában, az

ellátott és lakókörnyezete

higiéniás körülményeinek

megtartásában való

Szűrővizsgálatokon 

való részvétel 

szorgalmazása



közreműködés, a védőnői

szolgálat segítségével a

kismamák felkészítése az

anyaságra

Magas a munkanélküliek 

aránya a célcsoport 

körében, mely a szegénység 

kialakulását és 

újratermelődésének 

veszélyét hordozza 

magában

A közmunka programban

tartós munkanélküliek

beemelése lehetőség szerint,

romák társadalmi és gazdasági

integrálása a program által

Közmunka program

bővítése

Magas a 8. általános iskolai

végzettséggel nem

rendelkezők, iskolából

kimaradt munkanélküliek

száma

Felzárkóztató programok

szervezése a 8. általános iskolai

végzettség megszerzésére

igény szerint, ennek érdekében

kapcsolatfelvétel a Munkaügyi

Központtal és a Türr István

Képző és Kutató Intézettel

Felzárkóztató képzések

szervezése

d. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1  A gyermekek helyzetének általános jellemzői 

2011- ben Bárándon a kiskorú lakosság létszáma összesen 550 fő a nemek között megoszlás 52%

nők és 48% a férfiak. A lakosság számhoz mértem a 1-17 éves korosztály a településen élők 18%-

a. Az általános iskola tanulói létszámának 201 fő ebből 28%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A

településen helyben az óvodai ellátást és az általános iskola 1-8. évfolyamát lehet igénybe venni. A

tanulók  a  környező  városok  középiskoláit  preferálják.  A  legközelebbi  középiskolák

Püspökladányban, Berettyóújfaluba, Hajdúszoboszlón és Debrecenbe működnek.  

Óvodáskorú gyermekek helyzete, esélyegyenlősége. 

A településen minden gyermek számára biztosított  az óvodai ellátás,  a férőhelyek száma nem
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100%-ban kihasznált. Az óvodai ellátási egy helyen működik, óvoda pedagógusok száma 8 fő.

Általános iskolások helyzete

Az  általános  iskola  8  évfolyammal  működik.  2011  évi  adat  alapján  201  fő  diák  jár  általános

iskolába. Osztályok száma 9 működik az iskolába napközi 28 tanuló részére. 

A  halmozottan  hátrányos  helyzetűek  száma  57  fő.  Az  önkormányzat  arra  törekszik,  hogy  a

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását biztosítsa. 

Az ellátórendszer támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat s emellett a megelőző

tevékenységét a szociális, köznevelési, egészségügyi, közművelődési, sport és civil szervezeteinek

hálózatán  keresztül  és  együttműködve  tudja  végezni.  Elmondható,  hogy  a  településen  a

gyermekvédelmi  alapellátások  jól  működnek,  a  gyermek-  és  ifjúságvédelem  a  gyermekekkel

foglalkozó intézményben jelen van. A gyermekek, az iskoláskorúak ellátása, esélyegyenlősége az

egyenlő bánásmód szerint jól működik.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekek,  valamint  fogyatékossággal  élő gyermekek száma és  aránya,  egészségügyi,  szociális,

lakhatási helyzete

A veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás

vagy  körülmény  következtében  kialakult  állapot,  amely  a  gyermek testi,  értelmi,  érzelmi  vagy

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)

A  védelembe  vétel  a  gyermekvédelmi  gondoskodás  keretébe  tartozó  hatósági  intézkedés.  A  kialakult

veszélyeztetettség  megszüntetése  érdekében  a  gyermekvédelembe  vétele  a  járási  gyámhivatal  feladata  amelyre  a

gyermekjóléti szolgálat tesz javaslatot. Ha a szülő vagy mástörvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az

alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy

segítséggel  a  gyermek  fejlődése  a  családi  környezetben  mégis  biztosítható,  a  járási  gyámhivatal  a  gyermeket

védelembe veszi (Gyvt. 68.§ (1) bekezdése). 8

8 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



év
védelembe vett 18 év 

alattiak száma
Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül
veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma

2008 4

0

4

2009 6 0 6

2010 9
0

8

2011 6

0

47

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
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A  gyermekek  védelmére,  a  gyermek  családban  történő  nevelkedésének  elősegítésére  a

Gyermekvédelmi törvény határoz meg hatósági intézkedést 

Településünkön  biztosított  pénzbeli  ellátás  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény,  és  a

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatások.

Személyes gondoskodás keretében gyermekjóléti  alapellátások a gyermekjóléti  szolgáltatás és a

gyermekek  napközbeni  ellátása  (bölcsőde).  Bárándon  mindkét  szolgáltatást  a  Támasz  Szociális

Alapszolgáltatási Központ biztosítja.9

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való

jogosultságát  a  jegyző megállapította.  E csoporton belül  halmozottan hátrányos helyzetű  az a

gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint

-  óvodás  gyermek esetén  a gyermek három éves  korában,  tanuló  esetében a  tankötelezettség

beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte

be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe

vettek. 

9 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



év

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos gyermekek 

száma

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma

2008 330 n.a. 0 n.a. 0

2009 315,5 n.a. 0 n.a. 0

2010 255 n.a. 0 n.a. 0

2011 332 n.a. 0 n.a. 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesítettek száma:

2006.  január  1-től  jegyzői  hatáskörbe  tartozik  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény

megállapítása,  ennek alapvető célja,  hogy a gyermek szociális  helyzete miatt jogosult  normatív

kedvezményekre.  Bárándon  2010  évhez  képest  nőtt  a  kedvezményben  részesítet  gyermekek

száma. 2011 évben 332 fő kapta meg ezt a támogatási formát.

 kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

A gyermekétkeztetést, ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az

óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve

az  iskolai  tanítási  napokon  biztosítja  a  déli  meleg  főétkezést  és  két  további  étkezést.  Iskolai

étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az

ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat a nyári szociális  gyermekétkeztetés

esetében is alkalmazni kell.

A  gyermekvédelmi  törvény  alapján  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult

gyermekek mindegyike jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, melyet különböző
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mértékű kedvezményekkel vehetnek igénybe:

A közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi,  szociális és gyermekintézményekben

nyújtott  közétkeztetésre  – az élettani  szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést

biztosítanak.  A  közétkeztetést  biztosító  intézményeink  mindegyike  az  életkornak  megfelelő

étrendet  nyújtja,  azonban az utóbbi  években megnőtt  az  étkezéssel  kapcsolatos  „betegségek”

száma (liszt-, tejcukor érzékenység), amely speciális étrendet igényel. Ez jelenleg nem megoldott

Báránd közétkeztetésben. 

2013. évben Báránd község Önkormányzata a nyári gyermekétkeztetésre 4.134.240 Ft támogatást

nyert, mely településünkön 98 család, 174 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

kiskorú gyermeke részére biztosítja a nyári szünetben a napi egyszeri meleg étkeztetést.

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál is sokkal nehezebb, különösen a

halmozottan  fogyatékos  gyermeket  nevelő  családok  esetében.  Pontos  adat  nem  áll  az

önkormányzat rendelkezésére számukról.

a) védőnői  ellátás jellemzői  (pl.  a védőnő által ellátott  települések száma, egy védőnőre jutott

ellátott, betöltetlen státuszok)

A Védőnői  Szolgálat  Báránd  közigazgatási  területe  a  0-18  éves  korú  lakosságára,  valamint  a

felnőtt  lakosság azon rétegére terjed ki,  akik szoros kapcsolatban állnak ezzel  a  korosztállyal,

illetve valamilyen lakossági szűrésben érintettek.  Munkájukhoz tarozik a családok egészségügyi

felvilágosítása,  szűrő  vizsgálatok  szervezése,  megelőző  tevékenységek  A  feladatot  jelenleg  2

területi védőnő látja el. 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év védőnői álláshelyek száma
Egy védőnőre jutó

gyermekek száma

2008 2 53



2009 2 50,5

2010 2 43,5

2011 2 42,5

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A fenti táblázat az egy védőnőre jutó átlag gyermek létszámot mutatja be a 0-3 év között gyermek

létszám alapján.

 gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvos, gyermek szakorvosi ellátásokhoz

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

Báránd község  Önkormányzata gondoskodik  az egészségügyi alapellátásról.  Van a településen

háziorvos, védőnő fogorvos, a házi gyermekorvosi feladatokat a házi orvosok látják el.

 0–7  éves  korúak  speciális  (egészségügyi-szociális-oktatási)  ellátási  igényeire  (pl.  korai

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

A kisgyermekkori nevelés helyzetének elemzése során problémákat okoz, hogy nincs pontos helyi

nyilvántartás az 5 éven aluli óvodáskorú gyermekek korai fejlesztésről, rehabilitációról. Az óvodai

ellátásban, tagóvodákban történő fejlesztést, szakképzett óvónők végzik.

2014. áprilistól településünkön is működik bölcsőde. A bölcsődében 20 hetes kortól helyezhető el gyermek a szülő
kérésére vagy más szakember (védőnő, háziorvos,  gyermekjóléti  szolgálat) javaslatára. A bölcsőde feladata   a
gyermekek  gondozása-  nevelése  és  a  harmonikus  testi-szellemi  fejlődésének  segítése  az  életkori  sajátosságok
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figyelembevételével.10  

  gyermekjóléti alapellátás

Önkormányzata  a  kötelező  feladat-ellátási  körébe  tartozó,  személyes  gondoskodás  keretében

nyújtott  gyermekjóléti  alapellátásokat  integrált  intézményén,  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási

Központon11 keresztül  biztosítja.  A  szolgáltatás  valamennyi  tevékenysége  –  a  gyermekvédelmi

törvény  szellemiségére  és  szabályozására  építkezve  –  a  gyermekek  családban  történő

nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a

szülői  vagy  más  hozzátartozói  gondoskodásból  kikerülő  gyermek  helyettesítő  védelmének

biztosítására irányul.

A  veszélyeztetettség  a  gyermekvédelmi  törvény  szerint  „olyan  –  magatartás,  mulasztás  vagy

körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi

fejlődését gátolja, vagy akadályozza”. A veszélyeztetettség már kora gyermekkorban megjelenik. 

 gyermekvédelem

A  Gyermekjóléti  Szolgálat  feladatának  ellátása  érdekében  veszélyeztetettséget  észlelő–  és

jelzőrendszert  működtet,  illetve  koordinál,  mely  lehetővé  teszi  a  gyermekeket  általában érintő

veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő

felismerését.  A  jelzőrendszer  tagjai:  a  bölcsőde,  a  védőnők,  köznevelési  intézmények  (Óvoda  –  iskola),

háziorvosok, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat, társadalmi szervezetek.12

A gyermekvédelmi rendszer hozzájárul és erősíti  a reziliencia faktorait, vagyis a veszélyeztetett

gyermek a rendszer együttműködése révén sikeresebbé válik, a testi-lelki szenvedés, illetve nehéz

élethelyzetek átélése után gyorsabban vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát.

 krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A  krízishelyzetben  igénybe  vehető  szolgáltatások  településünkön  korlátozottak.  A  gyermeket

nevelő családoknál a kialakult krízis helyzetet – ami főként anyagi helyzet miatt van – igyekszik

település  szociális  munkatársai  közösen  megoldani.  A  gazdasági  válság,  a  munkanélküliség

magával hozza, hogy egyre több család kerül még nehezebb anyagi helyzetbe, ezáltal fokozódnak a

családi problémák is13. Fokozatosan nő azok száma, akik segítségre szorulnak, amit azonban csak

lokalizálni tudunk, véglegesen megoldani a rendelkezésre álló forrásokból nem lehet. Egyre több a

10 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás

11 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás

12 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



magatartás problémákkal vagy lelki problémákkal küzdő gyermek, akik az óvodai -  iskolai élet gyújtópontjai.

Pszichológus segítségével mind a gyermekek mind a felnőttek sokkal könnyebben leküzdenék a problémáikat, de

sajnos erre  jelenleg  nincs  lehetőség  településünkön.  A  „Mikrotérségi  áldozatsegítő  hálózat kialakítása” című

TÁMOP  5.6.1.C-11/2-2011-0032  számú  pályázat  keretében  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási

Központban a megvalósulás ideje alatt pszichológiai tanácsadás volt biztosítva az áldozatok, illetve a potenciális

áldozatok számára.  (2012. 07. 01- 2014. 06. 30-ig)

A pályázat  lezárultával  jelenleg  nem biztosított  szakember  segítsége  sem a  problémával  küzdő  nők,  sem a

gyermekek, idős személyek, fogyatékos személyek részére. A családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat

tapasztalatai alapján azonban erre a továbbiakban is nagy szükség lenne mindezen célcsoport tagjai számára.14

 egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

Elsősorban az iskola biztosítja a gyermekek számára egész évben a programokat. A Balassa Iván

Közművelődési  Intézmény,  a  Támasz  Szociális  alapszolgáltatási  Központ 15és  a  Csillagvirág

Hagyományőrző műhely szervez nyári táborokat, melyeket bárki igénye szerint, és anyagi helyzete

függvényében igénybe vehet.

Fontosnak tartják, hogy közvetítsék a családok számára a hagyományőrzés és a családdal való

ünnepi együttlét értékét.

 gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei), ingyenes tankönyv

Az  oktatási  intézmények  a  tanév  során,  közétkeztetés  keretén  belül  biztosítják  a

gyermekétkeztetést.

Sajnálatos módon egyre több a szűkös anyagi körülmények között élő gyermekek száma, akik

számára  nem  természetes,  hogy  naponta  egyszer  meleg  ételt  kapnak  az  iskolai  szünet

időszakában. Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is pályázott és a sikeres pályázat

során 174 gyermek juthat napi egyszeri főtt ételhez a nyári szünetben.

Bárándon  a  2012/2013  tanévben  az  201  tanuló  közül  160  gyermek  részesült

tankönyvtámogatásban a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. Ingyenes tankönyvellátásra

jogosult az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesül,  három vagy többgyermekes családban él,  valamint az a nagykorú és

saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult. A 2013/2014 tanévre vonatkozóan a várható tanuló

13 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás

14 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás

15 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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létszám 211 fő ebből 172 gyermek részesülhet a tankönyvtámogatásban. Míg tavaly 34 fő volt

azoknak, akiknek részben kellett megtéríteni a tankönyveket idén ez a létszám 25 főre csökkent.

 hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei

A hátrányos megkülönböztetés nem történt, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

miatt eljárásra nem került sor, jelzéssel nem éltek.

j)  pozitív  diszkrimináció  (hátránykompenzáló  juttatások,  szolgáltatások)  az  ellátórendszerek

keretein belül

A Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  minden  évben  szervez  adománygyűjtést,-  és  osztást,  eljuttatva  a

lakosság  és  más  szervezetek  által  felajánlott  játékokat,  édességeket  és  ruhaneműket  az  arra  rászoruló

gyermekeknek, családoknak. Igyekeznek nemcsak a hátrányos helyzetű gyermekeknek kedveskedni, hanem az

arra rászoruló lakosságnak is.  A segélyek biztosításához szükséges – szállításhoz hűtőautó, illetve hűtődobozok

beszerzése; -tároláshoz több raktár helyiség, melyek között van olyan, mely a hűtött élelmiszersegély tárolására is

alkalmas (hűtőszekrényekkel, hűtőládákkal, fagyasztószekrényekkel, fagyasztóládákkal felszerelt), - tároláshoz

elengedhetetlen lenne parkoló és garázs(ok) kialakítása, melyhez szükséges a jelenlegi épület bővítése. illteve esetleg

telekszerzés-telekvásárlás.16

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

Az  önkormányzat  alapellátási  kötelezettségei  és  önként  vállalt  feladatai  ellátása  értelmében

gondoskodik oktatási-nevelési intézményei működtetéséről

2013.  január  1-jétől  az  általános  iskola  fenntartója  az  állam  lett.  Az  óvoda  önkormányzati

működtetésére a  várható támogatás feladatfinanszírozású lesz.  Minden gyermeknek biztosítani

tudják  az  óvodai  férőhelyet  és  a  szakember  létszám  is  biztosított.  Az  oktatási  intézmények

mindegyike rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel.

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

16 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG  1 db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek 1

Óvodai férőhelyek száma
125

Óvodai csoportok száma

4

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  7.00- 17.00

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 7 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 7 0

Gyógypedagógusok létszáma

0 0

Dajka/gondozónő
4 0

Kisegítő személyzet
2 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Az óvoda és a bölcsőde17 nyitvatartási ideje jól illeszkedik a munkában álló szülők munkaidejéhez is,

a  szülők már  reggel  7  órától  vihetik  a  gyerekeket,  ahol  este 17.00 óráig  tartózkodhatnak.  Az

óvodák a nyári szünetben felváltva vannak nyitva, a gyermekek ellátása igény esetén az ügyeletes

óvodában megoldott.

17 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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a) a  hátrányos,  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  valamint  sajátos

nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő

gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely

államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez

az  állam  közvetlen  normatív  költségvetési  támogatást  nyújt,  illetve  amelyhez  közvetve  –  így

különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban,

így  különösen  az  oktatásba  történő  bekapcsolódás  feltételeinek  meghatározása,  a  felvételi

kérelmek  elbírálása,  az  oktatás  követelményeinek  megállapítása  és  a  követelménytámasztás,  a

teljesítmények értékelése. Az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,

az  oktatással  összefüggő  juttatásokhoz  való  hozzáférés,  a  kollégiumi  elhelyezés  és  ellátás,  az

oktatásban  megszerezhető  tanúsítványok,  bizonyítványok,  oklevelek  kiadása,  a  pályaválasztási

tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel  összefüggő jogviszony

megszüntetése során.

A szakértői bizottság véleményének figyelembe vételével az oktatási intézmények biztosítják az a

korai  fejlesztést  és  gondozást  az  érintett  gyermekek  esetében.  Kiemelt  figyelmet  igénylő

gyermekek, tanulók:

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló



év
3-6 éves korú 

gyermekek száma
óvodai 

gyermekcsoportok száma
óvodai férőhelyek 

száma
óvodai feladat-ellátási 

helyek száma
óvodába beírt 

gyermekek száma
óvodai gyógypedagógiai 

csoportok száma

2008 9 100 2 110 0

2009 8 100 2 108 0

2010 8 100 1 117 0

2011 9 125 1 97 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

A település Óvodájába 97 fő jár. Jelentős a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekek száma. Az óvodai nevelés biztosítása a hátrányos és halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekek részére három éves kortól. A 3-7 éves hátrányos helyzetű gyermekek integrált

szervezési formában, egyéni adottságaik és képességeik figyelembe vételével.

Szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése. Az érintett szülők bevonási

arányának növelése a gyermekek egyéni, eredményes beszoktatása érdekében, együttműködés és

partneri kapcsolatok kiépítése a szülőkkel, gyermekközpontú, családorientált szemlélet kialakítása.

Az  iskolába  való  átmenet  megkönnyítése.  Prevenció  a  gyermekek  hátrányos  helyzetének

csökkentése,  a  veszélyeztetettség  kialakulásának  megelőzésre,  illetve  szükség  szerint

segítségnyújtás,  valamint  együttműködés  a  különböző  intézményekkel,  szervezetekkel  és

szakemberekkel. Az óvodába járó halmozottan hátrányos gyermekek szociális helyzetéből fakadó

hátrányainak  csökkentése,  hiányzásuk  minimalizálása  mert  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű
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gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. Az

igazolatlan hiányzások minimalizálása, a rendszeres óvodába járás elérése. A gyermekek fejlesztése

a DIFER mérések alapján.

Az Általános Iskola tanulói létszáma 2012/2013. évben 201 fő volt. 

Az iskolában a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma 2012/2013 tanév vonatkozásában 2

fő  A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók száma 1 fő. 

Az oktatási intézmény biztosítja a tanulók, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű,

valamint  sajátos  nevelési  igényű  és  beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő

gyermekek/tanulók, iskolai ellátását, a tanulási esélyegyenlőségét.

Ennek érvényesítéséhez a következő elvek szerint biztosítja  a nevelő-oktató munka feltételeit:

kulcskompetenciák  megalapozása,  tanulási  nehézségeinek,  zavarainak  feltárása,  problémái

megoldásának  segítése  az  iskolai  nevelés-oktatás  egész  folyamatában  és  annak  valamennyi

területén  (BTMN  tanulók  fejlesztése,  SNI  tanulók  rehabilitációs  foglalkozásai,  fejlesztő

foglalkozások,  tanórai  és  a  fejlesztő  foglalkozások  vezetése  egyéni  fejlesztési  terv  szerint).  A

tanulási  esélyegyenlőség  eredményes  segítésének  egyik  alapvető  feltétele  a  tanulók

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása, a tanulók

önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása,

fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül,

adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása, egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási

követelmények, ellenőrzési értékelési eljárások alkalmazása.

Az intézmény felvállalta az integrált oktatást, ezzel együtt gondoskodott a megfelelően képzett

szakemberekről  is.  A  tanulásban  akadályozott  tanulók  is  integrált  keretek  között,  a  normál

tagozaton tanulnak.

Képesség  kibontakoztató  és  integrációs  program  (IPR)  a  helyi  tantervben  foglaltak  szerint

működik.  Az  iskola  pedagógusai  különös  figyelmet  fordítanak  a  tanár-szülő-diák  viszony

javulására, a szülőkkel való kapcsolattartás erősítésére.

Az iskola a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, versenyek, vetélkedők,

iskolai sportkörök, hagyományőrző tevékenységek, tanulmányi kirándulások, erdei iskola, iskolai

könyvtár keretében is biztosítja a tanulók számára a délutáni, hétvégi szabadidő tartalmas, értékes



eltöltését. 

b) a  közneveléshez  kapcsolódó  kiegészítő  szolgáltatások  (pl.

iskolára/óvodára  jutó  gyógypedagógusok,  iskolapszichológusok  száma

stb.)

Az általános iskolás gyermekek fejlesztésére irányuló munkát az intézmények pedagógusai mellett

az általános iskolafejlesztő pedagógusai az iskolai társulás keretei között biztosítottak. A fejlesztő

pedagógusai  kellő  érzékenysége,  szakmai  tudása,  a  fogadó  pedagógus  szemlélete,  nyitottsága,

segítőkészsége,  kreativitása,  megfelelően  alkalmazott  pedagógiai  módszerei,  elengedhetetlen

feltételi az eredményes munkának. 2013. június 18-i adatok alapján:

Logopédia: 9 fő

SNI rehabilitáció 2 fő

BTMN fejlesztés 1 fő

Gyógytestnevelés 15 fő

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés  az oktatás, képzés

területén,  az  intézmények  között  és  az  egyes  intézményeken  belüli

szegregációs

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a

törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek

elkülönítése  egy  oktatási,  nevelési  intézményben,  illetve  az  azon belül  létrehozott  tagozatban,

osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen

nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan

nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése,

fenntartása,  amelynek  színvonala  nem  éri  el  a  kiadott  szakmai  követelményekben

meghatározottakat.  Az oktatás,  képzés  területén  hátrányos  megkülönböztetés  nem történt,  az

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárásra nem került sor.

d) az intézmények között  a  tanulók iskolai  eredményességében,  az oktatás

hatékonyságában mutatkozó eltérések

A településen egy általános iskola és egy óvoda működik. 
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A  szociális  hátrányok  enyhítése,  a  tanulási  kudarcnak  kitett  tanulók  fejlesztése  érdekében  az

általános  iskola  és  a  középfokú  iskola  képesség  kibontakoztató  vagy  integrációs  felkészítést

szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,

fejlődésének  elősegítése,  a  tanuló  tanulási,  továbbtanulási  esélyének  kiegyenlítése  folyik.  A

képesség  kibontakoztató  és  az  integrációs  felkészítés  megszervezése  nem  járhat  együtt  a

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével.

Kulcsproblémák összegzése

Kulcsproblémák Jellemző-e  a

településre?

Igényel-e

beavatkozást?

Biztosított-e a településen a HH és HHH gyermekek, tanulók

nyilvántartása?

igen nem

Biztosított-e  a  településen  (társulás  területén)  minden

halmozottan hátrányos helyzetű gyerek számára, hogy óvodába

járjon?

igen nem

A  település  (társulás)  alapfokú  közoktatási  intézményeiben

fennáll-e szegregáció?

nem nem

Biztosítottak,  illetve  (egyenlő  mértékben)  elérhetők-e

gyermekjóléti  alapellátások  a  településen  (társulásban)  élők

számára?

igen részben

Biztosítottak,  illetve  (egyenlő  mértékben)  elérhetők-e  a

településen  (társulásban)  élők  számára  a  közoktatási

szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok?

igen részben

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Célcsoport Következtetések

Beazonosított problémák
Fejlesztési lehetőségek

meghatározása Kapcsolódó intézkedés

címe



A gyermekek

helyzete

Csak részben biztosítottak,

illetve elérhetők-e

gyermekjóléti alapellátások

a településen

Körültekintő tájékoztatása az

érintett célcsoportba

tartozóknak pl. étkezési

támogatások, nyári étkezés,

nyári táborok, emellett újabb

lehetőségek biztosítása

potenciális pályázati

lehetőségek figyelésével,

célzott források bevonásával

Gyermekjóléti

alapellátások javítása

Csak részben biztosítottak

a közoktatási szakszolgálati

és szakmai szolgáltatási

feladatok (pl.: logopédus,

fejlesztő pedagógus,

gyógytornász, pszichológus18

stb.)

Az egyenlő bánásmód

betartása és az esélyegyenlőség

elősegítése érdekében

törekedni kell célzott források

bevonásával, hogy minden

gyermek részére elérhetőek és

biztosítottak legyenek ezek a

szolgáltatások legyen

A közoktatási

szakszolgálati és

szakmai szolgáltatási

feladatok

elérhetőségének

javítása

Az elmúlt évben kiugróan

magas a veszélyeztetett

gyermekek létszáma,

melynek okai nem ismertek

Adatgyűjtés megszervezése

arra vonatkozóan, hogy mi

okozza a veszélyeztetettséget a

gyermekeknél

Adatgyűjtő és elemző

munkacsoport

létrehozása

e. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A  nőmozgalmak  a  XIX.  század  második  felében  indultak  és  az  1970-es  években  élték

virágkorukat. Az egyenjogúság elve Európában a felvilágosodás korában merül fel. Európában a

XX.  század  fordulóján  jelennek  meg  a  nők egyenjogúságát  célzó  mozgalmak.  Az  egyenlőség

élharcosai a feminista nőmozgalmak képviselői voltak. 

18 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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A XX. század végén az európai alkotmányokban rögzítették a nemek egyenlőségét. Ma a hangsúly

a  nemek  egyenjogúságának  érvényesítésére  tevődött  át,  hiszen  még  számtalan  olyan

diszkriminatív  mozzanata  van  a  társadalmi  életnek,  amelyek  hozzájárulnak  a  hátrányok

újratermeléséhez.

Magyarországon  a  nőmozgalmak  kezdete  a  XVIII.  század  végére,  a  reformkorra  tehető.

Jelentősége  volt  a  gyermek  jóléti  intézmények  első  megjelenésének,  elsősorban  a  Brunszvick

Teréz által létrehozott kisdedóvónak.  Az első női középiskolát  Beniczky Hermin, Veres Pálné

alapította, aki határozottan kiállt a nők egyenjogúsítása és képzése mellett. 

A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosítják.

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a

férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azonos jogok

illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a szakképzés, az

előmenetel, a szociális biztonság,

A nők és férfiak közötti  egyenlőség területei,  jellemzői Magyarországon: a férfiak egészségi és

mentális állapota lényegesen rosszabb, mint a nőké. Még mindig jellemző a nőket a háztartásba

száműző  szerepfelfogás.  A  nők  munkájukért  általában  kisebb  bért  kapnak.  A  nők

karrierépítésének erősödésére utal, hogy a gyermekszülés ideje kitolódott.  

 Továbbra is nagy számban bevonja a közcélú foglalkoztatásba az önkormányzat az

érintett nőket.

 Igyekszik  a  hozzájuk  illő  feladatokkal  megbízni  őket.  Munkabérben nem alkalmaz

különbséget.

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 gazdasági, a munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre több

szerepet  töltenek  be  a  mindennapi  életben,  egyszerre  kell  helytállniuk  a  munkahelyen  és  a

családjukban.  A kettős  szerep  miatt  sokszor  plusz  terhek  nehezednek  rájuk,  s  ez  a  szerepek

összehangolása néha nehézséget jelenthet mindkét fél számára.

A  gyermekgondozási  szabadságról  (GYES,  GYED,  GYET)  visszatérni  szándékozó,  illetve  a

kisgyermeket nevelő nők számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból is

nehéz  feladatot  jelent.  A  munkaadók  sokszor  gondolják  azt,  hogy  a  gyermeket  nevelő  nők



kevésbé  terhelhetők,  gyermekük  esetleges  betegségei,  a  család  ellátása  miatt  kevésbé

kiszámíthatók. Munkától való tartós távollétük alatt készségeik, ismereteik elavulnak, megkopnak,

amely alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek születése miatt hosszabbidőt

töltöttek  távol).  Még nagyobb hátrányban vannak azok,  akik  gyermeküket,  vagy gyermekeiket

egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés munkatapasztalattal rendelkeznek.

A  Munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  12.  §-a  rendelkezik  arról,  hogy  a

munkaviszonnyal,  így  különösen  a  munka  díjazásával  kapcsolatban  az  egyenlő  bánásmód

követelményét  meg  kell  tartani.  Az  Ebktv.  pedig  megfogalmazza  a  közvetlen  és  a  közvetett

diszkrimináció  fogalmát,  amely  rögzíti,  hogy  az adott  személy  olyan  tulajdonsága  miatt  kerül

hátrányba  más,  összehasonlítható  helyzetben  lévő  személyekhez  képest,  amit  nem  tud

befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot,

az anyaságot és terhességet is.

Fontos lenne kismamák részére, szülővé válásra felkészítő tanfolyam biztosítása. Ehhez szükséges helyiségek és
tárgyi feltételek beszerzése, valamint szakemberek bevonása. (pl.: projektor, vetítővászon, DVD lejátszó stb.)19

A dolgozó szülők érdekében több feladat biztosítására is szükség lenne:
- Önkormányzati  fenntartású   gyermekfelügyelet  biztosítása,  a  dolgozó  szülő,  még  nem  óvodáskorú

gyermekének  napközbeni  ellátására,  mely  magába  foglalja  a  nyári  szünidejű  elhelyezést  is.  Ehhez
szükséges tárgyi feltételek, eszközök biztosítása, beszerzése pályázati forrásból.

•Játszóház  létrehozása,  amely  családközpontú,  színvonalas  programokat,  készségfejlesztő  foglalkozásokat
biztosít. Ehhez szükséges tárgyi feltételek, eszközök biztosítása, beszerzése pályázati forrásból.
•A fogyatékos gyermekek fejlődését elősegítő berendezések, foglalkoztató eszközök beszerzése pályázati forrásból.
Ehhez szükséges fejlesztő, illetve gyógypedagógus alkalmazása.
•A munka világába visszatérés előtt álló GYES-en, GYED-en, egy vagy akár több kisgyermeket otthon nevelő
édesanyák  részére  a  munkaerőpiaci  reintegrációt  célzó  tanfolyam,  tréning  biztosítása.  Az  évek  alatt  elavult
ismeretek, készségek felelevenítése.( pl.: számítógépes ismeretek) Ehhez szükséges helyiségek és tárgyi feltételek
beszerzése.

•A  szülői  szerepet  erősítő,  valamint  családi  konfliktusok  megoldását  célzó,  család  illetve  párterápiás
programok  elérésének,  igénybe  vételének  biztosítása.  Ehhez  szükséges  helyiségek  és  tárgyi  feltételek
beszerzése és Pszichológus szakember biztosítására.

•Közösségi, közösségfejlesztő és esélyegyenlőségi programok, tájékoztató előadások biztosítása. Ehhez szükséges
helyiségek és tárgyi, illetve személyi feltételek megléte szükséges.20

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, kedvezőtlen munkaerő-

piaci helyzetük számos okra vezethető vissza. Ilyen többek között az anyaság, az iskolázottság, az

életkor.

19 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás

20 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás

189



A vizsgálat folyamán megállapítható, hogy a 60 év feletti korosztálya magasabb nők száma, mint a

férfiak  száma.  A népesség  nemek  szerinti  megoszlása  a  népességen belül  helyi  szinten  is  jól

mutatja, hogy a nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. A nők számát az aktív

korú lakónépesség arányában vizsgálva  megállapítható,  hogy ebben a korosztályban számuk a

férfiakénál alacsonyabb, amely a nyilvántartott  álláskeresők viszonylatában is egyenes arányban

van. (3.2.1. számú tábla) Az állami foglalkoztatási szerv adatait a nők foglalkoztatási esélyeinek

tekintetében vizsgálva megállapítható, hogy a 180 napnál régebben nyilvántartásban szereplő nők

aránya 10-14%-al magasabb a férfiakénál.

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 1011 878   177 151
2009 786 880   177 169
2010 983 866   159 143
2011 955 858   136 142
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Tapasztalataink  szerint  a  gyermekvállalás,  a  munkahelytől  való  hosszabb  idejű  távolmaradás

nagymértékben  rontja  a  nők  munkaerőpiacra  való  visszalépésének  esélyeit.  A  nők

foglalkoztatottságával kapcsolatban csak a 2001-es népszámlálás adataira tudunk hagyatkozni. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

A Bárándon kifejezetten nők foglalkoztatást segítő és képzési programokban való részvételéről

nincs tudomásunk. A helyi  intézmények, munkaügyi központ,  civil  szervezetek által szervezett

képzésekben, pályázati programokban építenek a nők jelenlétére. 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

A  nők  elhelyezkedési  esélyeit  csökkenti  az  alacsony  iskolai  végzettség,  a  származás,  etnikai

hovatartozás,  vagy  ha  hátrányos  helyzetű  kistérségekben  élnek.  Különösen  nehéz  helyzetben

vannak azok, akiknél ezek a tényezők együttesen jelentkeznek.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett,  nehezen vizsgálható jelenség. Hivatalos észrevétellel

nem éltek a foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos megkülönböztetésről



A nők  munkaerő-piaci  elhelyezkedése  szempontjából  lényeges  a  gyermekek  számára  nyújtott

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, mert esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően

rontják. A településen biztosított az óvodai és iskolai ellátás is. Nem merült fel probléma ellátatlan

gyermek  kapcsán,  illetve  elutasított  felvételről.  Az  óvoda  a  gyermek  hároméves  korától  a

tankötelezettség  kezdetéig  nevelő  intézmény  és  felveheti  azt  a  gyermeket  is,  aki  a  harmadik

életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Az általános iskolában Nkntv. értelmében

2013. szeptember 1-étől 16 óráig kell megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A

törvény  4.  §-ának  4.  pontjában  rögzíti  továbbá  az  egész  napos  iskola  fogalmát,  mely  olyan

iskolaszervezési  forma, ahol a tanórai  és más foglalkozásokat a délelőtti  és délutáni időszakra

egyenletesen szétosztva szervezik meg. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A  védőnő  nyilvántartja  a  körzetében  bejelentett  lakcímmel  rendelkező/életvitel  szerűen  élő

várandós  anyákat.  Célzott  és  szükséglet  szerinti  gondozást  végez  családlátogatás  és  védőnői

tanácsadás keretén belül. Írásban értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot, ha észleli a várandós anya

válság helyzetét.

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

év védőnők száma
0-3  év  közötti

gyermekek száma
átlagos gyermekszám védőnőnként

2008 2 106 53

2009 2 101 51
2010 2 87 44
2011 2 85 43
Forrás:  TeIR  és  helyi

adatgyűjtés
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Önkormányzatunk nem rendelkezik erre vonatkozó adatokkal. 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. Nincs anyaotthon, családok 



átmeneti otthona, hiányzik a helyettes szülői hálózat. A Támasz Szociális Alpszolgáltatási Központ tud 

segítséget nyújtani, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás illetve közösségi ellátás keretében:

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b)  az  anyagi  nehézségekkel  küzdők  számára  a  pénzbeli,  természetbeni  ellátásokhoz,  továbbá  a  szociális

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c)  a  családgondozást,  így  a  családban  jelentkező  működési  zavarok,  illetve  konfliktusok  megoldásának

elősegítését,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, 

tanácsadás nyújtását.21

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A nők közéletben betöltött szerepét vizsgálva, nem szabad elfelejteni először is, hogy az azonos

jogok  érvényesítéséhez  elengedhetetlen  a  képviselet.  A  nők  részvételére  nemcsak  a  női  nem

reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban,

hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. Civil egyesületek többségének a szervezője

vezetője nő.

Községünk  a  2012.  évi  időközi  választásokon  a  képviselő-testületbe  a  6  megválasztott

képviselőből 3 nő került,  azaz 50 % volt az arányuk. Ez az előző évekhez képest emelkedést

jelent. Bárándon az önkormányzati intézmények és intézmények vezetői között viszont a vizsgált

számok tükrében több a nő. Érdekes a nők szerepvállalása a civil szférában is, ahol a 2013. évi

adatok  alapján  a  civil  szervezet  vezetői  közül  megközelítőleg  a  harmada  a  nő,  ellenben  a

szervezetek tagságában az aktív tagok közül több a nő.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések

A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és  felszámolásukra  irányuló

kezdeményezésekről nehéz beszélnünk, mivel az önkormányzat intézményei nagyon kevés adattal

rendelkeznek a problémák tekintetében, illetve a nők elleni  hátrányos megkülönböztetést  nem

21 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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könnyű objektíven, tényszerűen regisztrálni.

Az önkormányzatnak az egészségügy, oktatás, területfejlesztés, foglalkoztatás, gazdaság, a helyi

politika  kultúra  terén  a  szolgáltatások  kialakítása  során  tekintettel  kell  lenni  a  nemek  eltérő

helyzetére és szükségletére, és törekedniük kell speciális, éppen nemük miatt jellemző problémák

megoldására.  A  nők  helyzetét  vizsgálva  ismert  probléma  a  gyermeket  vállaló  anyák

elhelyezkedése.

Kulcsproblémák összegzése

Kulcsproblémák Jellemző-e  a

településre?

Igényel-e

beavatkozást?

Van-e  nemekre  érzékeny  adatgyűjtés,  elemzés  és  értékelés  az

önkormányzat által felügyelt minden szakterületen?

nem igen

Van-e a településen célzottan a nők elleni erőszak áldozataival

foglalkozó ellátás?

nincs nem

Biztosított-e  a  gyermeküket  egyedül  nevelő  nők  rugalmas

munkavégzése az önkormányzati intézményekben?

nem igen

Alkalmazkodnak-e az önkormányzat  által  fenntartott  nevelési,

oktatási, szociális intézmények a nők foglalkoztatási igényeihez?

nem igen

Biztosított-e a nők részvétele a helyi döntéshozatalban? igen nem

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

 

Célcsoport Következtetések

Beazonosított problémák Fejlesztési  lehetőségek

meghatározása

Kapcsolódó  intézkedés

címe



Nők helyzete

Nem rendelkezik az

önkormányzat nemekre

érzékeny adatgyűjtéssel, így

nehezen hozhatóak célzott

intézkedések a célcsoportra

vonatkozóan

Adatgyűjtés megszervezése a

nőket érintő problémák

feltárása érdekében

Adatgyűjtő és –elemző

munkacsoport

létrehozása

Nem megoldott a

gyermeküket egyedül

nevelő nők rugalmas

munkavégzése az

önkormányzati

intézményekben

A rugalmas munkavégzés

segítése a nők körében az

önkormányzati

intézményekben a rugalmas

munkaidő támogatásával

Rugalmas munkavégzés

támogatása a nők

körében

Magas a nők körében a

tartós munkanélküliek

száma

Több nő bevonása a

közfoglalkoztatásba

lehetőségek szerint a tartós

munkanélküliség enyhítése

érdekében

Tartós

munkanélküliség

csökkentése a nők

körében

f. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői 

Minél idősebb személyről van szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy az illető egy személyes

háztartást  tartson fenn.  A statisztikai  adatok alapján az utóbbi  években erősödni  látszik  az  a

tendencia, hogy az idős emberek ameddig csak el tudják látni magukat, még a megözvegyülés után

sem  költöznek  össze  gyermekeikkel,  unokáikkal,  hanem  megpróbálnak  önállóan  élni.  Ennek

ellenére a családi kapcsolatoknak nagy jelentősége van az idős emberek életében. 

Ezért az idősek életmódját javító társadalmi programok, civil szervezetek tevékenységét az élet e

területére, az intenzív családi kapcsolatokból kirekesztődő idős emberek aktivitásának erősítésére

célszerű kiterjeszteni. 
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év
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma
összes nyugdíjas

2008 391 486 877
2009 384 473 857
2010 376 465 841
2011 372 458 830
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

Az Európa egészére érvényes általános öregedési folyamat Magyarországon is jellemző.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

Az  idősek  korúak  foglalkoztatását  településünkön  is  az  országos  tendencia  érvényesül  az

önkormányzati. Nehezen lehet elhelyezkedni, munkát találni 55 év felett. 

Magyarországon a KSH adatai szerint 2010-ben az 55 év feletti korosztály foglalkoztatási rátája

alig haladta meg az 50 százalékot. Az intézmények, vállalatok ritkán alkalmaznak időseket, hiszen

magasabb bért és addicionális költséget jelentenek számukra.



Az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása ellen szóló érv, az idegen nyelvtudás és a megfelelő

számítástechnikai  ismeret  hiánya.  Ugyanakkor  számos  érv  szól  az  alkalmazásuk  mellett  is:  a

munkában töltött évek alatt komoly szakmai tudásbázist halmoztak fel és jóval pontosabbak és

megbízhatóbbak a  fiataloknál,  kevésbé kritikusak  a  felső vezetéssel  és  a  vállalat  működésével

szemben  és  erős  elkötelezettséget  mutatnak  a  munkahelyük  iránt.  Emellett  pedig

részmunkaidőben,  vagy  akár  kiszervezéssel  is  hajlandók  dolgozni.  Ugyanez  a  megállapítás

vonatkozik a nyugdíjas foglalkoztatottság vizsgálatánál.

b)  tevékeny  időskor  (pl.  élethosszig  tartó  tanulás,  idősek,  nyugdíjasok  foglalkoztatásának

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

Az idősellátás területén egyre jelentősebb szerep jutott a civil szektornak. Programjaik sokrétűek,

az egész évet lefedő találkozási alkalmakat teremtenek. Emellett szakkörök, foglalkozások, klubok

is elérhetők az érdeklődők számára. A helyi önkormányzat kiemelt figyelmet szentel az idősekre,

évente megrendezésre kerül az idősek napja.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A diszkrimináció  felmérése  rendkívül  nehéz.  Azt  tudjuk a  szakirodalomból,  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 év felettieket, illetve a

tartós munkanélkülieket jobban érinti a foglalkoztatás terén fellépő hátrányos megkülönböztetés.

6.3  A  közszolgáltatásokhoz,  közösségi  közlekedéshez,  információhoz  és  a  közösségi  élet
gyakorlásához való hozzáférés

 Támasz az időskorú gondozottjait az elmagányosodás megelőzése érdekében bevonja az Idősek

Klubja  foglalkoztatásaiba.  heti  1  alkalommal  lehetőséget  biztosít,  hogy  az  érdeklődők  részt

vehetnek a kreatív foglalkozásokban, jeles napok előkészületeiben, megünneplésében.

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A személyes gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokról, köztük az idősek átmene-

ti elhelyezéséről az önkormányzat a kötelezendően ellátandó feladatai között biztosítja.

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó

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

év 64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

fő fő %
2008 458 30 7%
2009 448 30 7%
2010 440 30 7%
2011 451 1 0%
Forrás: TeIR, KSH Tstar



A házi  segítségnyújtás  olyan  gondozási  forma,  amely  biztosítja  az  ellátott  önálló  életvitelének  fenntartását

lakásán,  lakókörnyezetében.  Segítséget  nyújt  az  ellátást  igénybe  vevő  életkorának,  egészségi  állapotának  és

szociális helyzetének megfelelő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek biztosításában. Házi segítségnyújtás

keretében biztosítjuk az ellátottnak a környezetével való kapcsolattartását, háztartásának vitelében és a higiénia

biztosításában  való  segítségnyújtást  (bevásárlás,  takarítás,  mosás,  meleg  étel  biztosítása),  a  háziorvos

utasításainak megfelelő gondozási, ápolási feladatok ellátását. A gondozónő az ellátottal segítő kapcsolatot alakít

ki,  s  a  krízishelyzet  kialakulásának  megelőzésében,  illetve  a  kialakult  krízishelyzet  elhárításában  nyújt

támogatást. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek

elhárítása  céljából  nyújtott  ellátás.  Nappali  ellátások  keretében  Idősek  részére  biztosítják  a  napközbeni

tartózkodást, a  társas kapcsolatokat, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését és igény szerinti étkeztetést.22

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A kulturális  programok,  események,  intézmények  biztosítják  az  idősebb korosztály  szabadidő

eltöltéséhez  való  jogának  érvényesülését,  továbbá  segítik  a  szolgáltatások  megközelítésének

közlekedési lehetőségét, akadálymentességét, a kedvezményes igénybevétel lehetőségeit. 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

A célcsoporttal kapcsolatos sajátos igények kielégítését célzó programok felsorolásánál meg kell

említeni a Támasz Idősek klubjainak23 szolgáltatásait, mely biztosítja az idősek nappali ellátását, és

lehetőség nyílik a közösségi  együttlétre,  szabadidős programokban való részvételre.  Az idősek

klubjában tagnak lenni annyi,  mint egy plusz családdal rendelkezni.  A klubtagok rendszeresen

találkoznak egymással. 

Továbbá kulturális rendezvényeket, amelyek során az egészséges táplálkozás jegyében vendégül

látták  a  jelenlévőket.  Kulturális  tevékenység  körében  az  aktuális  ünnepek,  hagyományok

felidézésére a népi szokások megismerésére nyílik lehetőség. Az időseket megcélzó rendezvények

sorát bővítik, civil szervezetek által meghirdetett események.(előadások, kirándulások)

Kulcsproblémák összegzése

Kulcsproblémák Jellemző-e  a

településre?

Igényel-e

beavatkozást?

Biztosított-e  a  településen  az  egészségügyi  és  szociális igen igen
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szolgáltatások  összehangolása  az  idősödők  és  az  idősek

szükségleteinek és érdekeinek figyelembe vételével?

Biztosított-e  a  településen  az  idősek  élethosszig  való

tanulásának  támogatása,  a  digitális  tananyagok

hozzáférhetőségének biztosításával?

nem igen

Biztosított-e a településen az idősek társadalmi, kulturális, civil

életben való aktív részvétele?

igen igen

Meghaladja-e  a  településen  az  50  év  felettiek  körében  a

regisztrált munkanélküliek számaránya a 10 százalékot?

igen igen

Biztosított-e az idősek részvétele a helyi döntéshozatalban? nem igen

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Célcsoport Következtetések

Beazonosított problémák Fejlesztési  lehetőségek

meghatározása

Kapcsolódó  intézkedés

címe

Idősek

helyzete

A krónikus

megbetegedések száma

emelkedik az idősek

körében (szív- érrendszeri

panaszok, daganatos

megbetegedések, stb.)

Preventív szemlélet erősítése

az 55 év fölötti korosztály

körében,

előadások, szűrővizsgálatok

szervezése ennek érdekében

Egészségügyi és

szociális szolgáltatások

összehangolása a

prevenció jegyében

Nem biztosított az 50 éve

felettiek számára az

élethosszig tartó

tanulásának támogatása

Képzési programokhoz való

hozzáférés elősegítése a

célcsoport körében célzott

források bevonásával,

pályázatfigyelés és

kapcsolattartás a Munkaügyi

Központtal

Élethosszig tartó

tanulás biztosításának

elősegítése



Sok az egyedülálló,

elmagányosodott idős

Idősek számára aktivitást

megőrző programok

szervezése, közösségépítő és

rekreációs programok

tervezése és szervezése

Közösségépítő

programok

Magas az 50 év felettiek

munkanélküliségi rátája,

melynek oka

valószínűsíthetően a

munkaerő-piaci igényeket

nem követő szaktudás

megléte

Képzési programokhoz való

hozzáférés elősegítése célzott

források bevonásával Képzésszervezés az

idősek számára

Nem biztosított idősek 

részvétele a helyi 

döntéshozatalban

Időseket képviselő fórum

szervezése
Senior Fórum

g. A fogyatékkal, tartós betegséggel 24élők helyzete, esélyegyenlősége

A fogyatékos emberek a leghátrányosabb helyzetű csoportok közé tartoznak. Az e csoporthoz

tartozó gyermekek hozzátartozóit  az  állam különböző társadalombiztosítási  és  önkormányzati

ellátásokkal, juttatásokkal segíti, hogy családban nevelhessék gyermekeiket. A napközbeni ellátást

és  oktatást  biztosító  intézmények  emelt  összegű  normatívát  kapnak,  hogy  biztosítani  tudják

speciális ellátásukat.

A súlyosan fogyatékos  gyermekek többségét  azonban fogyatékosok vagy pszichiátriai  betegek

otthonában gondozzák,  ahonnan a  felnőttkort  elérve  a  szociális  ellátórendszerbe  kerülnek.  A

családba való visszajutás esélye minimális.

A társadalomba való be-  illetve  visszailleszkedés  érdekében segítségre  szorulnak a társadalom

azon tagjai,  akik  bármely  oknál  fogva (betegség,  fogyatékosság,  munkaképesség megváltozása,

munkanélküliség,  családi  körülmények  vagy  a  család  hiánya,  szenvedélybetegségek  stb.)

beilleszkedési zavarokkal küzdenek. 

A fogyatékosok ellátása a településen nem biztosított. A szociális alapszolgáltatási feladatok valamint a

gyermekjóléti szolgálat a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ által van ellátva.25
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   Az  aktív  korúak  elhelyezkedési,  munkavállalási  esélyei  korlátozottak  mind  megyei,  mind

települési  szinten.  Legtöbbjük megélhetését  egyedül a rokkantsági  járadék,  rendszeres szociális

segély, illetve a rokkantsági nyugdíj képezi. 

   Az időskorban fogyatékossá vált személyek ellátását többnyire a hozzátartozók látják el. Akinek

nincs hozzátartozója arról vagy alapellátáson belül az önkormányzat, vagy szakellátás formájában

bentlakásos intézményben gondoskodnak. 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi

képességeit  jelentős  mértékben vagy egyáltalán  nem birtokolja,  illetőleg  a  kommunikációjában

számottevően korlátozott,  és  ez számára tartós hátrányt jelent  a társadalmi életben való aktív

részvétel  során.  A  Fogyatékossággal  élő  személyek  jogairól  szóló  egyezmény  és  az  ahhoz

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint

fogyatékos  személy  minden  olyan  személy,  aki  hosszan  tartó  fizikai,  értelmi,  mentális  vagy

érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy

teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.

Magyarországon a 2001.évi adatok alapján 577 ezer fogyatékkal élő ember él. A helyzetelemzés

során a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos adatok nem mutatnak teljes képet, mivel a szakemberek

megállapítása alapján nincs megfelelő adat.

A szociális  ellátórendszer a fogyatékossággal élők számára jól kiépítettnek mondható, elérhető

számukra a nappali ellátás, a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi

ellátások.26

A közösségi ellátás gondozója kapcsolatban áll a településen élő szenvedély és pszichiátriai betegekkel és

azt tapasztalja, hogy az ellátottak betegségükből adódóan általában zárkózottak, nehezen teremtenek kapcsolatot

és elszigetelten, magányosan élnek. Súlyosabb pszichiátriai betegséggel küzdőknek az is nehézséget okozhat, hogy

alapvető szükségleteit (étkezés, tisztálkodás stb.) önállóan kielégítsék. A pszichiátriai nappali ellátás keretein

belül  biztosítani  lehetne  a  pszichiátriai  betegek  számára  a  társas  kapcsolatok  kialakítását,  különböző

foglalkozásokat,  programokat  szerveznének az ellátottak részére,  illetve  szükség  esetén az alapvető  higiéniai

szükségletek kielégítését és az étkeztetést is biztosítani tudnák a részükre. Ezért fontos lenne a településen a

szenvedély és a pszichiátriai betegek részére nappali ellátás létrehozása. Annak tárgyi feltételeinek megteremtése.

Az ellátás bevezetéséhez szükség lenne a szociális intézmény jelenlegi épületének bővítésére is. Az idősek
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nappali ellátása szoros együttműködésben dolgozhatna a másik nappali ellátással. 27

A  közszolgáltatások  esetében  a  fizikai  és  infokommunikációs  akadálymentesítés  még  nem

megoldott,  annak  ellenére,  hogy  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük

biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  tv.  7/B.  §-a  alapján  az  állam  által  fenntartott

közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 2010. december 31-ig kellett volna teljesíteni.

Azon közszolgáltatást nyújtó épületekben, ahol még nincs meg, szükséges mind a fizikai, mind az

infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,

közfoglalkoztatás)

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában

védett  foglalkoztatásra  jogosult.  A  foglalkoztatást  biztosító  munkáltató  köteles  biztosítani  a

munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök,

berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi

költségvetésből  támogatás  igényelhető.  Ha  a  fogyatékos  személy  foglalkoztatása  az  integrált

foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével

a  munkához  való  jogát  lehetőség  szerint  biztosítani  kell.  A  védett  munkahelyet  a  központi

költségvetés normatív támogatásban részesíti.

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki

a) rehabilitációs ellátásban részesül,

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,

rendszeres szociális járadékban részesült.

 

Az  önkormányzat  intézményei  leginkább  a  törvényi  előírásnak  megfelelve  foglalkoztatnak

megváltozott  munkaképességű  személyeket  (többnyire  a  rehabilitációs  hozzájárulás  fizetési

kötelezettség  miatt).  A fogyatékos  munkavállalókkal  kapcsolatos  probléma oka elsősorban az,

hogy  a  teljesítménykényszer  miatt  nincs  lehetősége  a  szervezeteknek  a  fogyatékos  személy

speciális munkavégzési körülményeit, igényeit figyelembe venni, emiatt sokszor alkalmazásuk is

meghiúsul.

Vizsgálatok alapján,  a  fogyatékos személyek többségének egészségi  állapota lehetővé tenné az
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aktívabb munkaerő-piaci részvételt, de munkalehetőséget csak erősen korlátozott mértékben tud

kínálni  számukra  a  hazai  munkaerőpiac.  Az Európai  Unióban a fogyatékos  személyek 40%-a

dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen amellett,

hogy az aktív korú célcsoport 80 - 85%-a akar és tudna is dolgozni, védett vagy nyílt munkaerő-

piaci  körülmények  között.  A  fogyatékos  személyek  esélyegyenlőségének  növelése  érdekében

szükséges mind a védett, vagy nyílt munkaerő-piaci lehetőségek bővítése, és a fizikai, illetve az

infokommunikációs  akadálymentesítés  megteremtése az önkormányzat közszolgáltatásain túl  a

lehetőségekhez mérten a közlekedésben is. Az intézmények többsége teljesen akadálymentesített,

megközelíthető. Ez azért is fontos, mert elsődlegesen az akadálymentesítés hiánya az, ami miatt a

fogyatékos  emberek  inkább  otthon  dolgoznak,  vagy  olyan  munkahelyet  próbálnak  választani,

melyet jól megközelíthetnek.

 

Megállapítható, hogy a fogyatékos személyek többsége olyan típusú és fokú egészségkárosodással

rendelkezik,  amely  lehetővé  tenné a rendszeres  munkavégzést,  de  a  hazai  munkaerőpiac  csak

erősen korlátozott mértékben tud munkalehetőséget kínálni számukra

Ez  a  hatalmas  különbség  csak  részben  magyarázható  a  két  csoport  eltérő  korstruktúrájával,

miszerint a fogyatékosok körében jóval nagyobb az időskorúak aránya. Az is inkább csak árnyalja

a  képet,  hogy  nyilvánvalóan  a  fogyatékosság  típusa  és  súlyossága  alapvetően  befolyásolja  a

munkavállalást.  Az  egy  fogyatékkal  élők  inkább  tudnak  munkát  vállalni,  mint  a  halmozottan

fogyatékosok.  A  fő  problémát  elsősorban  az  jelenti,  hogy  a  fogyatékkal,  tartós

egészségkárosodással élők eleve hátránnyal  indulnak a munkahelyekért  folyó versenyben, mely

hátrány gyakran a munkaerőpiacról való kiszorulást is jelenti számukra.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Gyakran  előforduló  probléma,  hogy  a  fogyatékos  személyt  akadályozottsága  miatt  nem

foglalkoztatják  a  végzettségének  és  képzettségének  megfelelő  álláshelyen.  (pl.:  felsőfokú

végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.)

A fogyatékos személyek foglalkoztatása akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem tudja

megközelíteni a munkahelyet, a településen belüli közlekedési akadályok miatt, és különösen, ha a

támogató szolgálattól sem kap segítséget. Ilyen információk beszerzése rendkívül nehéz, hiszen az

érintettek  nem hozzák  a  hátrányos  megkülönböztetést  nyilvánosságra,  mert  ezzel  a  jövőbeni

alkalmaztatási kilátásaik is csökkennek.

 



c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

A támogató szolgálat a saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos személyeknek nyújt

alapszolgáltatást,  amely  a  közösségi  és  szabadidős  szolgáltatások  elérésben  (szállítás,

kommunikáció)  ad  támogatást,  emellett  az  igénybevevő  saját  környezetében,  lakásán  nyújt

fejlesztést,  gondozást,  segíti  az önálló életvitelt,  támogatja az önérdek-érvényesítést.  A Támasz

Szociális Alapszolgáltatási Központ támogató szolgálata szállítási szolgáltatását a társult négy település közül

Kaba után Bárándon veszik a legtöbben igénybe. Sajnos azonban a jelenlegi gépkocsi amivel rendelkeznek nagyon

elavult, sok a karbantartási költsége, gyakran szorul javításra. Szükség lenne a jelenlegi gépkocsi lecserélésére egy

újabb, fiatalabb gépjárműre. 28

A saját  lakókörnyezetben élő fogyatékos személyeknek a nappali  ellátás  is  fejlesztési,  étkezési

lehetőséget nyújt, segíti az önálló életvitelt, a társadalmi szerepek gyakorlását.

A  gondozást  igénylő  fogyatékos  személyek  átmeneti  elhelyezést,  tartós  bentlakásos  szociális

intézményi ellátást (rehabilitációs, ápoló-gondozó) is igénybe vehetnek.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A fogyatékkal élő személyek számára igénybe vehető ellátási, támogatási formákról a különböző

szintű jogszabályok rendelkeznek. (pl. Fot., Szt., Cst. )

A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének sokszor egyetlen megélhetési forrása az általában

alacsony  összegű  rokkantsági  nyugdíj,  rokkantsági  járadék,  rehabilitációs  ellátás,  illetve  plusz

juttatásként  a  feltételek  fennállása  esetén  a  fogyatékossági  támogatás.  A  gyermekeket  tartós

betegségük okán magasabb összegű családi pótlék illeti meg.

A  fogyatékos  személyeket  a  rendszeres  szociális  ellátások  megállapítása  során  az  Szt.

rendelkezései

alapján  további  kedvezmények  illetik  meg  (pl.  a  lakásfenntartási  támogatásnál,  aktív  korúak

ellátásánál  a  fogyasztási  egység  fogyatékosság,  tartós  betegség  esetén  +0,2-vel  növekszik).  A

gyermekvédelmi  törvény  alapján  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  jövedelemhatára

tartós beteg gyermeket nevelő családok esetén magasabb.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)

Korm. rendelet  6.  §-a  értelmében a súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  gépkocsi  szerzési  és

átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) jogosultak. Sajnos az Szt. alapján korábban járó

közlekedési támogatás megszűnt.
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A közlekedőképességében  súlyosan  akadályozott,  látási  fogyatékosnak;  értelmi  fogyatékosnak;

autistának;  mozgásszervi  fogyatékosnak minősülő,  a  vakok személyi  járadékának bevezetéséről

szóló  rendelet  alapján  2001.  július  1-jét  megelőzően  vaknak  minősített,  vagy  a  vaknak  vagy

gyengén látónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülő

személy parkolási igazolványra jogosult.

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás.

 A fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők gyakran a megfelelő információk

hiányában  nem  részesülnek  a  számukra  a  jogszabály  szerint  járó  pénzbeli  és  természetbeni

ellátásban. A fogyatékos emberek helyi szervezetei, önkormányzati intézmények ebben segítséget

tudnak nyújtani.

7.3  A  közszolgáltatásokhoz,  közösségi  közlekedéshez,  információhoz  és  a  közösségi  élet
gyakorlásához  való  hozzáférés  lehetőségei,  akadálymentesítés  a)  települési  önkormányzati
tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

A törvényi kötelezettség szerint az összes költségvetési intézménynek, az összes önkormányzati

és

közszolgáltatást nyújtó intézményeknek akadálymentesnek kellene lennie.

Fontos, hogy a közszolgáltatás tényleges igénybe vételéhez nem elég az épületbe bejutni, azt be is

kell  tudni  járni  -  legalább  a  közszolgáltatás  igénybevételéhez  szükséges  mértékben-,  valamint

veszély esetén biztonsággal el kell tudni hagyni.

A közszolgáltatás akkor hozzáférhető, ha a fizikai megközelítés lehetőségén túl az épületen belüli

tájékozódás  lehetősége  biztosított  a  vak  és  gyengén  látó,  a  siket,  és  nagyothalló,  az  értelmi

fogyatékos, az autista, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személy számára. A mozgássérültekkel

kapcsolatban leggyakrabban a biztonságos és akadálymentes, vakok esetében pedig az érzékelhető

környezetről  van  szó.  Közintézmények  egyes  belső  tereit,  emeleteit  szinte  sehol  nem tudják

használni  a  fogyatékosok.  A  jelen  követelmények  alapján  saját  forrásból  szinte  lehetetlenség

megvalósítani  bármilyen  további  akadálymentesítést,  melynek  kivitelezhetősége  csak  pályázati

források igénybe vételével lehetséges.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek

akadálymentesítettsége.

A helyi önkormányzat számos alkalommal kinyilvánítja, hogy számára fontosak a településen élő



fogyatékos  személyek.  Támogatja  a  rendezvényeiket.  A  szakemberek  elmondása  alapján  az

elszigetelten élő, fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők vagy fogyatékost

ápoló  családtag  nehezen  nyit  a  kapcsolatteremtésre,  a  közösségi  programokra.  Nem szívesen

vesznek  részt  nyitott  rendezvényeken.  Ezt  a  tendenciát  igyekszenek  megtörni  sikerrel,  a

célcsoporttal foglalkozó civil szervezetek.

A fogyatékos ember alapvető joga, hogy hozzájusson a közérdekű, valamint a jogai gyakorlásához

szükséges információhoz. Ez a hozzáférés jelenti egyrészt azt,

hogy a fogyatékos személy érzékelje az információkat (a vak személy hallja, a siket személy lássa

azokat), másrészt azt, hogy biztosított legyen számára a megfelelő értelmezés lehetősége. Ennek

érdekében további

fejlesztésre vár a honlap, hiszen hiányzik a hangos és a vakok és gyengén látók számára szükséges

verziók telepítése.

Az önkormányzatunk lehetővé  teszi  a  lakosság  által  igénybe  vehető  elektronikus  kapcsolatot,

vagyis az ügyintézéshez szükséges adatlapok, űrlapok, nyomtatványok letölthetőségét. 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége

A  munkahelyek  többségénél  nem  megoldott  az  akadálymentesítés  és  az  egyéb  intézmények

esetében is fejlesztésre vár. Akadálymentesnek csak az az épület tekinthető,  amelyben minden

szerkezet,  berendezési  tárgy  minden ember  számára  – beleértve  az átmenetileg  vagy tartósan

fizikai,  érzékszervi,  értelmi  fogyatékossággal  élő  embereket  is  –  önállóan  használható.  Az

épületben lévő

munkahelyek önállóan, külső segítség nélkül, korlátlanul és biztonságosan igénybe vehetők, mert

az ehhez szükséges megfelelő méretű hely, információ, jelzésrendszer és műszaki háttér adott.

Nem  biztosított  az  autóbusz  megállókban,  a  vasútállomáson,  a  Rendőrség  épületében  és  a

templomok akadálymentesítése. Megoldott a gyógyszertár, orvosi rendelő akadálymentesítése.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

A közlekedéssel kapcsolatos törvényi szabályozás is arra irányul, hogy a közlekedési eszközök,

utasforgalmi  létesítmények,  illetőleg  az  ezekhez  tartozó  jelző  és  tájékoztató  berendezések  a

különféle fogyatékossággal élő személyek által biztonságosan használhatóak legyenek. A támogató

szolgáltatás  célja  a  fogyatékos  személyek  önálló  életvitelének  megkönnyítése,önrendelkezési

jogának  biztosítása,  elsődlegesen  a  lakáson  kívüli  közszolgáltatások  elérésének  segítségével,

valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Önkormányzati épületben helyet biztosítunk a Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének, amely

működésüket segítő infrastrukturális hátteret biztosít.

Kulcsproblémák összegzése

Kulcsproblémák Jellemző-e  a

településre?

Igényel-e

beavatkozást?

A közszférában arányuknak megfelelő mértékben dolgoznak-e

fogyatékkal élő munkavállalók a településen?

igen nem

Az  önkormányzat  által  fenntartott  tömegközlekedési

rendszerek  megfelelnek-e  az  egyenlő  hozzáférés

követelményeinek?

nem nem

Biztosított-e  az  akadálymentesítés  az  önkormányzati

intézményekben?

részben igen

A  szociális  alapellátás  szolgáltatásai  hozzáférhetőek  és

elérhetőek-e a fogyatékkal élő emberek számára?

igen nem

A szociális szakellátás szolgáltatásai segítik-e a fogyatékkal élő

emberek rehabilitációját?

igen részben



Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Célcsoport Következtetések

Beazonosított problémák Fejlesztési  lehetőségek

meghatározása

Kapcsolódó  intézkedés

címe

Fogyatékkal

élők helyzete

Nem akadálymentesített az

önkormányzat épülete, ez

által nem biztosított

mindenki számára az egyenlő

esélyű hozzáférés

Akadálymentesítés

megtervezése az

önkormányzat épületében,

pályázati források

bevonásával ennek

megvalósítása 

Akadálymentesítés

Csak részben biztosított a

szociális szakellátás

szolgáltatása, mely a

fogyatékkal élő emberek

rehabilitációját segíti

Rehabilitációs célú

segítőprogramok szervezése

a szakmai szervezetek

bevonásával

Rehabilitációs

programok

h. Helyi partnerség

A 3-7.  pontban  szereplő  célcsoportok  élethelyzetének  javításával  kapcsolatban  együttműködő

civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések bemutatása:

A településen működő civil szervezetek többsége kapcsolódik, illetve részt vesz a közfeladatok

ellátásában.

A 18  civil  szervezet  az  érintett  célcsoportokkal  kapcsolatosan  is  az  esélyegyenlőség  elérésére

törekszik. A

szervezetek  alapszabályukban  meghatározott  módon  képviselik  tagságukat,  társadalmi

párbeszédet.

kezdeményeznek szükség esetén, támogatják lehetőségükhöz mérten a látókörükben élő rászoruló

célcsoport tagjait.
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Partner megnevezése Az  együttműködés

területe

Érintett

esélyegyenlőségi

célcsoportok

Az  együttműködés

formája

Bárándért Egyesület kulturális, szociális

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Eseti

Báránd Községi Sport
Egyesület

sport,

egészségmegőrzés

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

Bárándi Óvodásokért

Alapítvány
oktatás

mélyszegénységben

élők

idősek

romák 

Időszakos

Báránd Községi Horgász

Egyesület

hasznos szabadidő

eltöltés

 

idősek

romák

Időszakos

Bárándi Önkéntes Tűzoltó

Egyesület
közbiztonság

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

Bárándi Lovas Egyesület hasznos szabadidő Gyermekek Időszakos



eltöltés

Nők

mélyszegénységben

élők

romák

Bárándi Vadásztársaság
hasznos szabadidő

eltöltés

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

HBM-i

Mozgáskorlátozottak

Bárándi csoportja

rehabilitáció

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

fogyatékosok

Időszakos

Bárándi Citerás Egyesület oktatás

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

Csillagvirág Hagyomány

Műhely

oktatás Gyermekek

Nők

Időszakos
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mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Felkarolva Alapítvány rehabilitáció

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

Sárréti Falusi Turizmus

Egyesülete hasznos szabadidő

eltöltés

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

Sárréti Hátrányos Romákért

Egyesület oktatás

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

Rákosi Irén Alapítvány oktatás Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

Időszakos



élők

idősek

romák

Falusi Turizmus Hajdú-

Bihar Megyei Szövetsége hasznos szabadidő

eltöltés

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

Csillagvirág-2011 Alapítvány
oktatás

Gyermekek

Nők

mélyszegénységben

élők

idősek

romák

Időszakos

i. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) A  helyzetelemzésben  meghatározott  esélyegyenlőségi  problémák  kapcsán  érintett

nemzetiségi önkormányzatok,  egyéb partnerek bevonásának eszközei és eljárásai a helyi

esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába.

b) Adatgyűjtés  folyamán, mely kiterjedt  az önkormányzat intézményei,  vezetői,  képviselői

felé

c) megfogalmazódtak  a  településen  élők  problémái,  esélyegyenlőség  biztosítása  kapcsán

felszínre kerülő

d) akadályok.  Az adatgyűjtés  kiterjedt  a  kistérségi  és  helyi  dokumentumokra,  a  Bárándot

érintő

e) területekre.  Az adatgyűjtés  folyamán mód lett  megismerni  a  megkérdezett  szervezetek
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jellemzőit,

f) lehetőségeit, szabályozásukat és mindazt, amit eddig tettek és tesznek a saját területükön

az

g) esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Példák, esetek tanulmányozása is megtörtént.

h) Az  elkészült  dokumentum  tervezet  a  helyben  szokásos  módon,  a  Báránd  község

honlapján került közzétételre,

b)  Az  a)  pont  szerinti  szervezetek  és  a  lakosság  végrehajtással  kapcsolatos  észrevételeinek

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.



Az  elkészült  dokumentum  tervezet  a  helyben  szokásos  módon,  a  Báránd  község  honlapján  került  közzétételre  illetve  az  önkormányzatnál  kifüggesztésre

került..Intézkedési terv

a. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport Következtetések

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek meghatározása Kapcsolódó intézkedés címe Sorszám

1.

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők

A település szociális szolgáltatásszervezési

koncepciója nem került kötelező felülvizsgálatra

Megtervezni a szociális szolgáltatásszervezési

koncepció felülvizsgálatát és elvégezni a

felülvizsgálatot 

Szociális szolgáltatási

koncepció felülvizsgálata

1./1

Nem áll rendelkezésre pontos adat arról, hogy a

működtetett közszolgáltatásokhoz való hozzáférés

mennyire biztosított a településen élő hátrányos

helyzetű emberek számára, így nem hozhat

releváns intézkedés erre vonatkozóan

Adatgyűjtés megszervezése a működtetett

közszolgáltatásokhoz való hozzáférésről

Adatgyűjtő és –elemző

munkacsoport létrehozása

1./2

Csak részben vesz részt az önkormányzat

egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek

terjesztésében, így nem megfelelően biztosított a

célcsoport egyenlő esélyű hozzáférése ezen a

területen

Prevenciós szűrővizsgálatok szervezése,

tájékoztató előadások szervezése önkéntes

részvétellel, a legtipikusabb betegségekre,

érdekelté tenni az embereket hogy el is

menjenek, ez által önálló életvitel

Szűrővizsgálatokon való 

részvétel szorgalmazása

1./3



fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete

higiéniás körülményeinek megtartásában

való közreműködés, a védőnői szolgálat

segítségével a kismamák felkészítése az

anyaságra

Magas a munkanélküliek aránya a célcsoport 

körében, mely a szegénység kialakulását és 

újratermelődésének veszélyét hordozza magában

A közmunka programban tartós

munkanélküliek beemelése lehetőség szerint,

romák társadalmi és gazdasági integrálása a

program által

Közmunka program bővítése
1./4

Magas a 8. általános iskolai végzettséggel nem

rendelkezők, iskolából kimaradt munkanélküliek

száma

Felzárkóztató programok szervezése a 8.

általános iskolai végzettség megszerzésére

igény szerint, ennek érdekében

kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal és

a Türr István Képző és Kutató Intézettel

Felzárkóztató képzések

szervezése

1./5

2.

Gyermekek

Csak részben biztosítottak, illetve elérhetők-e

gyermekjóléti alapellátások a településen

Körültekintő tájékoztatása az érintett

célcsoportba tartozóknak pl. étkezési

támogatások, nyári étkezés, nyári táborok,

emellett újabb lehetőségek biztosítása

potenciális pályázati lehetőségek figyelésével,

célzott források bevonásával

Gyermekjóléti alapellátások

javítása

2./1

Csak részben biztosítottak a közoktatási

szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok

(pl.: logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász,

stb.)

Az egyenlő bánásmód betartása és az

esélyegyenlőség elősegítése érdekében

törekedni kell célzott források bevonásával,

hogy minden gyermek részére elérhetőek és

A közoktatási szakszolgálati és

szakmai szolgáltatási feladatok

elérhetőségének javítása

2./2



biztosítottak legyenek ezek a szolgáltatások

legyen

Az elmúlt évben kiugróan magas a veszélyeztetett

gyermekek létszáma, melynek okai nem ismertek

Adatgyűjtés megszervezése arra

vonatkozóan, hogy mi okozza a

veszélyeztetettséget a gyermekeknél

Adatgyűjtő és elemző

munkacsoport létrehozása

2./3

3.

Nők

Nem rendelkezik az önkormányzat nemekre

érzékeny adatgyűjtéssel, így nehezen hozhatóak

célzott intézkedések a célcsoportra vonatkozóan

Adatgyűjtés megszervezése a nőket érintő

problémák feltárása érdekében

Adatgyűjtő és –elemző

munkacsoport létrehozása

3./1

Nem megoldott a gyermeküket egyedül nevelő nők

rugalmas munkavégzése az önkormányzati

intézményekben

A rugalmas munkavégzés segítése a nők

körében az önkormányzati intézményekben

a rugalmas munkaidő támogatásával

Rugalmas munkavégzés

támogatása a nők körében

3./2

Magas a nők körében a tartós munkanélküliek

száma

Több nő bevonása a közfoglalkoztatásba

lehetőségek szerint a tartós munkanélküliség

enyhítése érdekében

Tartós munkanélküliség

csökkentése a nők körében

3./3

4.

Idősek

A krónikus megbetegedések száma emelkedik az

idősek körében (szív- érrendszeri panaszok,

daganatos megbetegedések, stb.)

Preventív szemlélet erősítése az 55 év fölötti

korosztály körében,

előadások, szűrővizsgálatok szervezése

ennek érdekében

Egészségügyi és szociális

szolgáltatások összehangolása

a prevenció jegyében

4./1

Nem biztosított az 50 éve felettiek számára az

élethosszig tartó tanulásának támogatása

Képzési programokhoz való hozzáférés

elősegítése a célcsoport körében célzott

források bevonásával, pályázatfigyelés és

kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal

Élethosszig tartó tanulás

biztosításának elősegítése

4./2



Sok az egyedülálló, elmagányosodott idős

Idősek számára aktivitást megőrző

programok szervezése, közösségépítő és

rekreációs programok tervezése és

szervezése

Közösségépítő programok

4./3

Magas az 50 év felettiek munkanélküliségi rátája,

melynek oka valószínűsíthetően a munkaerő-piaci

igényeket nem követő szaktudás megléte

Képzési programokhoz való hozzáférés

elősegítése célzott források bevonásával

Képzésszervezés az idősek

számára

4./4

Nem biztosított idősek részvétele a helyi 

döntéshozatalban
Időseket képviselő fórum szervezése Senior Fórum

4./5

5.

Fogyatékkal 

élők

Nem akadálymentesített az önkormányzat épülete,

ez által nem biztosított mindenki számára az

egyenlő esélyű hozzáférés

Akadálymentesítés megtervezése az

önkormányzat épületében, pályázati források

bevonásával ennek megvalósítása 

Akadálymentesítés

5./1



Csak részben biztosított a szociális szakellátás

szolgáltatása, mely a fogyatékkal élő emberek

rehabilitációját segíti

Rehabilitációs célú segítőprogramok

szervezése a szakmai szervezetek

bevonásával

Rehabilitációs programok

5./2



b. Az intézkedési területek részletes kifejtése

1./1

Az intézkedés címe Szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálata

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
régi a település szociális szolgáltatásszervezési koncepciója

Célérték felülvizsgált a szociális szolgáltatásszervezési koncepciót

Célérték elérésének 

dátuma
2013. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Nem releváns

Az intézkedés tartalma

Megtervezni a szociális szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálatát és 

elvégezni a felülvizsgálatot 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

felülvizsgált a szociális szolgáltatásszervezési koncepció

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

humánerőforrás és infrastrukturális feltételek

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság



1./2

Az intézkedés címe Adatgyűjtő és –elemző munkacsoport létrehozása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték

nem áll rendelkezésre pontos adat a működtetett közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés mennyire biztosított a településen élő hátrányos helyzetű emberek 

számára

Célérték adatgyűjtés és adatbázis működtetett közszolgáltatásokhoz való hozzáférésről

Célérték elérésének 

dátuma
2014. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció

Az intézkedés tartalma
Adatgyűjtés megszervezése a működtetett közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférésről, felkeresni és bevonni a civil egyesületeket az adatgyűjtésbe

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

Adatbázis a hátrányos helyzetű emberek közszolgáltatásokhoz való 

hozzáféréséről

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

civil egyesületek és a Támasz közreműködésével, humán erőforrás

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Folyamatosan frissülő adatbázis
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1./3

Az intézkedés címe Szűrővizsgálatokon való részvétel szorgalmazása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
a meglévő egészségvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások, előadások  

Célérték
több prevenciós szűrővizsgálatok szervezése, tájékoztató előadások 

szervezéssel, 

Célérték elérésének 

dátuma
2014. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció

Az intézkedés tartalma

Prevenciós szűrővizsgálatok szervezése, tájékoztató előadások szervezése 

önkéntes részvétellel, a legtipikusabb betegségekre, érdekelté tenni az 

embereket hogy el is menjenek, ez által önálló életvitel fenntartásában, az 

ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 

közreműködés, a védőnői szolgálat segítségével a kismamák felkészítése az 

anyaságra

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

onkológiai szűrésen résztvevők számának növekedése

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

anyagi pályázati lehetőségek

védőnők bevonásával

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Egészségügyi fenntarthatóság, egészségi állapot javulása



1./4

Az intézkedés címe Közmunka program bővítése

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték

a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma: 2011 es adathoz 167

fő 

Célérték
a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számának csökkentése 147 

fő re közmunka programban,

Célérték elérésének 

dátuma
2014. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Közfoglalkoztatási terv

szociális szolgáltatásszervezési koncepció

Az intézkedés tartalma

A közmunka programban tartós munkanélküliek beemelése lehetőség szerint, 

romák társadalmi és gazdasági integrálása a program által, 20 fő 

munkanélkülit bevonni a közmunkaprogramba

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

20 fő helyzet kap a közmunkaprogramban

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

közfoglalkoztatási pályázatok, humán erőforrás

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság
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1./5

Az intézkedés címe Felzárkóztató képzések szervezése

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték

2011 év adatai szerint 9 fő nem rendelkezik Általános iskolai végzettséggel, 

Célérték legalább 3 fő szerezze meg az általános iskolai végzettséget

Célérték elérésének 

dátuma
2016. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Nem releváns

Az intézkedés tartalma

Felzárkóztató programok szervezése a 8. általános iskolai végzettség 

megszerzésére igény szerint, ennek érdekében kapcsolatfelvétel a Munkaügyi 

Központtal és a Türr István Képző és Kutató Intézettel, 3 fő részére esti 

oktatás szervezése

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

3-mal csökkenjen a általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

pályázati lehetőségek szerint anyagi erőforrások

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság



2./1

Az intézkedés címe Gyermekjóléti alapellátások javítása 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
gyermekek

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
Részben biztosítottak gyermekjóléti alapellátások a településen

Célérték Teljes mértékben biztosítottak gyermekjóléti alapellátások a településen

Célérték elérésének 

dátuma
2014. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

szociális szolgáltatásszervezési koncepció

Az intézkedés tartalma

Körültekintő  tájékoztatása az érintett  célcsoportba  tartozóknak pl.  étkezési

támogatások,  nyári  étkezés,  nyári  táborok,  emellett  újabb  lehetőségek

biztosítása  potenciális  pályázati  lehetőségek  figyelésével,  célzott  források

bevonásával

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

Teljes mértékben biztosítottak gyermekjóléti alapellátások a településen

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

pályázati lehetőségek bevonása

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság
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2./2

Az intézkedés címe
A közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok 

elérhetőségének javítása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
gyermekek

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
Részben a közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatások a településen

Célérték
Teljes mértékben biztosítottak szakszolgálati és szakmai szolgáltatások a 

településen

Célérték elérésének 

dátuma
2015.július 1.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

szociális szolgáltatásszervezési koncepció

Az intézkedés tartalma
Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében

törekedni  kell  célzott  források bevonásával,  hogy minden gyermek részére

elérhetőek és biztosítottak legyenek ezek a szolgáltatások legyen

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)
Teljes mértékben biztosítottak szakszolgálati és szakmai szolgáltatások a 

településen 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

pályázati lehetőségek bevonása

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság



2./3

Az intézkedés címe Adatgyűjtő és elemző munkacsoport létrehozása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
gyermekek

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték

Nem rendelkezik a település adatokkal a gyermekek veszélyeztetettségi okaira 

vonatkozóan

Célérték Releváns adatok a a gyermekek veszélyeztetettségi okaira vonatkozóan

Célérték elérésének 

dátuma
2015. július 1.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Közoktatási Terv

Az intézkedés tartalma Adatgyűjtés  megszervezése  arra  vonatkozóan,  hogy  mi  okozza  a

veszélyeztetettséget a gyermekeknél
Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) Releváns adatbázis 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

humán erőforrás, infrastruktúra

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság
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3./1

Az intézkedés címe Adatgyűjtő és elemző munkacsoport létrehozása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
nők

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
Nem rendelkezik a település adatokkal a nőket érintő problémákról

Célérték Releváns adatok a nőket érintő problémákról

Célérték elérésének 

dátuma
2015.július 1.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Nem releváns

Az intézkedés tartalma Adatgyűjtés megszervezése a nőket érintő problémák feltárása érdekében

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) Releváns adatbázis 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

humán erőforrás, infrastruktúra

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság



3./2

Az intézkedés címe Rugalmas munkavégzés támogatása a nők körében

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Nők

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték

nem megoldott gyermeküket egyedül nevelő nők rugalmas munkavégzése az 

önkormányzati intézményekben

Célérték rugalmas munkavégzése az önkormányzati intézményekben

Célérték elérésének 

dátuma
2015. július 1.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal Nem releváns.

Az intézkedés tartalma
A rugalmas munkavégzés segítése a nők körében az önkormányzati 

intézményekben a rugalmas munkaidő támogatásával

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

rugalmas munkavégzés lehetőségének biztosítása az önkormányzati 

intézményekben

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

humán erőforrás, infrastruktúra, szmsz

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság
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3./3

Az intézkedés címe Tartós munkanélküliség csökkentése a nők körében

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
nők

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték

magas a nők tartós munkanélkülisége

Célérték
több nő bevonása a közfoglalkoztatásba

Célérték elérésének 

dátuma
2015. július 1.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal Nem releváns

Az intézkedés tartalma
Több nő bevonása a közfoglalkoztatásba lehetőségek szerint a tartós 

munkanélküliség enyhítése érdekében

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) több nő bevonása a közfoglalkoztatásba

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

pályázati források, humán erőforrás

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság



4./1

Az intézkedés címe Egészségügyi és szociális szolgáltatások összehangolása a prevenció jegyében

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
idősek

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
évről évre nő a házi orvosok által ellátott eset szám

Célérték
Preventív tevékenységgel kicsit megfékezni a házi orvosok esetszámát,

előadások, szűrővizsgálatok szervezése

Célérték elérésének 

dátuma
2015. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció

Az intézkedés tartalma
Preventív szemlélet erősítése az 55 év fölötti korosztály körében,

előadások, szűrővizsgálatok szervezése ennek érdekében

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

esetszám csökkenés

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

humánerőforrás: orvosok és védőnők 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság
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4./2

Az intézkedés címe Élethosszig tartó tanulás biztosításának elősegítése

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Idősek

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték

nem biztosított az 50 év felettiek számára az élethosszig tartó tanulás 

támogatása

Célérték 10 fő bevonása ilyen típusú képzésekbe

Célérték elérésének 

dátuma
2014.december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal Nem releváns.

Az intézkedés tartalma

Képzési programokhoz való hozzáférés elősegítése a célcsoport körében 

célzott források bevonásával, pályázatfigyelés és kapcsolattartás a Munkaügyi 

Központtal

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

10 fő bevonása képzési programokba

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

pályázati források, humán erőforrás

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság



4./3

Az intézkedés címe Közösségépítő programok

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Idősek

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
sok az egyedülálló, elmagányosodott idős

Célérték
Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezése,

Közösségépítő és rekreációs programok

Célérték elérésének 

dátuma
2015. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Nem releváns.

Az intézkedés tartalma
Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezése, közösségépítő és 

rekreációs programok tervezése és szervezése

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

évente 2 ilyen jellegű program

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

pályázati források, humán erőforrás

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság
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4./4

Az intézkedés címe Képzésszervezés az idősek számára

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Idősek

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
magas az 50 év felettiek munkanélküliségi rátája

Célérték képzési programokhoz való hozzáférés elősegítése

Célérték elérésének 

dátuma
2015. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Nem releváns.

Az intézkedés tartalma
Képzési programokhoz való hozzáférés elősegítése célzott források 

bevonásával

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 10 fő bevonása képzési programokba

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

pályázati források, humán erőforrás

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság



4./5

Az intézkedés címe Senior Fórum

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Idősek

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
Nem biztosított az idősek részvétele a helyi döntéshozatalba

Célérték Biztosított legyen az idősek bevonása a helyi döntéshozatalba

Célérték elérésének 

dátuma
2015. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Nem releváns.

Az intézkedés tartalma Időseket képviselő fórum szervezése

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

5 fős fórum létrehozása

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

humán erőforrás, infrastruktúra

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság a tudásátörökítés által
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5./1

Az intézkedés címe Akadálymentesítés  

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Fogyatékkal élők helyzete

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték
Nem akadálymentesített az önkormányzat épülete

Célérték akadálymentes az önkormányzati épület

Célérték elérésének 

dátuma
2017. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal

Nem releváns.

Az intézkedés tartalma
Akadálymentesítés megtervezése az önkormányzat épületében, pályázati 

források bevonásával ennek megvalósítása

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) Akadálymentesített, mindenki számára hozzáférhető hivatali épület

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

Pályázati forrás

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

Állagmegóvás



5./2

Az intézkedés címe Rehabilitációs programok

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Fogyatékkal élők helyzete

Az 

intézkedés-sel

elérni kívánt 

cél

Kiinduló 

érték

elenyésző a fogyatékkal élő részére biztosított a szociális szakellátás 

szolgáltatások 

Célérték évente 2 program szervezése 

Célérték elérésének 

dátuma
2014. december 31.

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal Nem releváns

Az intézkedés tartalma

fogyatékos emberek életminőségének javítása, az önálló életvitelük és 

társadalmi integrációjuk erősítését szolgáló egyenlő esélyű hozzáférés 

megvalósításának folyamatos szakmai elősegítése

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok)

szakmai tudás növekedése

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

TÁMOP 5.4.5-11/1 – A fizikai és infó-kommunikációs akadálymentesítés 

szakmai tudásának kialakítása

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága

amíg igény mutatkozik rá
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c. Összegző táblázat - Intézkedési Terv

A B C D E F G H I J

Intézk

edés

sorszá

ma

Az intézkedés címe,

meg-nevezése

A

helyzetelemz

és

következteté

seiben feltárt

esélyegyenlő

ségi

probléma

meg-

nevezése

Az  intéz-

kedéssel

elérni  kívánt

cél

A  célkitűzés

összhangja

egyéb

stratégiai

dokumentu

mokkal

Az

intézkedés

tartalma

Az

intézkedés

felelőse

Az

intézkedés

megvalósítás

ának

határideje

Az

intézkedés

eredményess

égét  mérő

indikátor

(ok)

Az

intézkedés

megvalósítás

ához

szükséges

erőforrások  

Az

intézkedés

eredményein

ek

fenntartható

sága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1./1 Szociális

szolgáltatási

koncepció

felülvizsgálata

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont polgármester

, jegyző

2013. 
december 
31.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

1./2 Adatgyűjtő  és  –

elemző

munkacsoport

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2014. 
december 
31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont
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létrehozása

1./3 Szűrővizsgálatokon

való  részvétel

szorgalmazása

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző 2014. 

december 
31.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

1./4 Közmunka

program bővítése Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző 2014. 

december 
31.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

1./5 Felzárkóztató

képzések

szervezése

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző 2016. 

december 31

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

II. A gyermekek esélyegyenlősége

2./1 Gyermekjóléti

alapellátások

javítása
Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2014.decem
ber 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

2./2 A  közoktatási

szakszolgálati  és

szakmai

szolgáltatási

feladatok

elérhetőségének

javítása

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2015. július 
1.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

2./3 Adatgyűjtő  és Intézkedési Intézkedési Intézkedési Intézkedési polgármester 2015. július Intézkedési Intézkedési Intézkedési 



elemző

munkacsoport

létrehozása

terv 1. pont terv 1. pont terv 2. pont terv 2. pont

, jegyző

1.

terv 2. pont

terv 2. pont terv 2. pont

III. A nők esélyegyenlősége

3./1 Adatgyűjtő  és  –

elemző

munkacsoport

létrehozása

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2015. július 
1.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

3./2 Rugalmas

munkavégzés

támogatása  a  nők

körében

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2015. július 
1.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

3./3 Tartós

munkanélküliség

csökkentése  a  nők

körében

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2015. július 
1.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

IV. Az idősek esélyegyenlősége

4./1 Egészségügyi  és

szociális

szolgáltatások

összehangolása  a

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2015.decem
ber 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

241



prevenció jegyében

4./2 Élethosszig  tartó

tanulás

biztosításának

elősegítése

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2014.decem
ber 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

4./3 Közösségépítő

programok

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2015.decem
ber 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

4./4 Képzésszervezés az

idősek számára

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2015.decem
ber 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

4./5
Senior Fórum

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2015.decem
ber 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

5./1
Akadálymentesítés

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2017.decem
ber 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

5./2 Rehabilitációs

programok

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester
, jegyző

2014. 
december 
31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont
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1./129

Az intézkedés címe Szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálata

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték
  település szociális szolgáltatásszervezési koncepciója

Célérték felülvizsgált a szociális szolgáltatásszervezési koncepciót

Célérték elérésének dátuma 2017. december 31.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal
Nem releváns

Az intézkedés tartalma

Megtervezni a szociális szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálatát és elvégezni a 

felülvizsgálatot 

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok)
felülvizsgált a szociális szolgáltatásszervezési koncepció

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

humánerőforrás és infrastrukturális feltételek

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága

társadalmi fenntarthatóság

29 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



1./230

Az intézkedés címe Szűrővizsgálatokon való részvétel szorgalmazása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték
a meglévő egészségvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások, előadások  

Célérték több prevenciós szűrővizsgálatok szervezése, tájékoztató előadások szervezéssel, 

Célérték elérésének dátuma 2017. december 31.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal

Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció

Az intézkedés tartalma

Prevenciós szűrővizsgálatok szervezése, tájékoztató előadások szervezése önkéntes 

részvétellel, a legtipikusabb betegségekre, érdekelté tenni az embereket hogy el is menjenek, 

ez által önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködés, a védőnői szolgálat segítségével a 

kismamák felkészítése az anyaságra

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok)

onkológiai szűrésen résztvevők számának növekedése

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

anyagi pályázati lehetőségek

védőnők bevonásával

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága

Egészségügyi fenntarthatóság, egészségi állapot javulása

30 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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1./331

Az intézkedés címe Közmunka program bővítése

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték
a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma: 2011 es adathoz 167 fő 

Célérték
a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számának csökkentése 147 fő re 

közmunka programban,

Célérték elérésének dátuma 2017. december 31.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal

Közfoglalkoztatási terv

szociális szolgáltatásszervezési koncepció

Az intézkedés tartalma

A közmunka programban tartós munkanélküliek beemelése lehetőség szerint, romák 

társadalmi és gazdasági integrálása a program által, 20 fő munkanélkülit bevonni a 

közmunkaprogramba

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok)
20 fő helyzet kap a közmunkaprogramban

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

közfoglalkoztatási pályázatok, humán erőforrás

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága
Társadalmi fenntarthatóság

31 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



2./132

Az intézkedés címe A közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok elérhetőségének javítása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
gyermekek

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték
Részben a közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatások a településen

Célérték Teljes mértékben biztosítottak szakszolgálati és szakmai szolgáltatások a településen

Célérték elérésének dátuma 2017.július 1.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal
szociális szolgáltatásszervezési koncepció

Az intézkedés tartalma
Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében törekedni kell

célzott  források  bevonásával,  hogy  minden  gyermek  részére  elérhetőek  és  biztosítottak

legyenek ezek a szolgáltatások legyen

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok) Teljes mértékben biztosítottak szakszolgálati és szakmai szolgáltatások a településen 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

pályázati lehetőségek bevonása

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság

32 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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2./233

Az intézkedés címe Adatgyűjtő és elemző munkacsoport létrehozása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
gyermekek

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték

Nem rendelkezik a település adatokkal a gyermekek veszélyeztetettségi okaira 

vonatkozóan

Célérték Releváns adatok a a gyermekek veszélyeztetettségi okaira vonatkozóan

Célérték elérésének dátuma 2017. július 1.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal
Közoktatási Terv

Az intézkedés tartalma Adatgyűjtés  megszervezése  arra  vonatkozóan,  hogy  mi  okozza  a  veszélyeztetettséget  a

gyermekeknél

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok) Releváns adatbázis 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

humán erőforrás, infrastruktúra

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság

33 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



3./134

Az intézkedés címe Adatgyűjtő és elemző munkacsoport létrehozása

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
nők

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték
Nem rendelkezik a település adatokkal a nőket érintő problémákról

Célérték Releváns adatok a nőket érintő problémákról

Célérték elérésének dátuma 2017.július 1.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal
Nem releváns

Az intézkedés tartalma Adatgyűjtés megszervezése a nőket érintő problémák feltárása érdekében

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok) Releváns adatbázis 

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

humán erőforrás, infrastruktúra

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága

Társadalmi fenntarthatóság

34 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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3./235

Az intézkedés címe Rugalmas munkavégzés támogatása a nők körében

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Nők

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték

nem megoldott gyermeküket egyedül nevelő nők rugalmas munkavégzése az önkormányzati

intézményekben

Célérték rugalmas munkavégzése az önkormányzati intézményekben

Célérték elérésének dátuma 2015. július 1.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal Nem releváns.

Az intézkedés tartalma
A rugalmas munkavégzés segítése a nők körében az önkormányzati intézményekben a 

rugalmas munkaidő támogatásával

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok)
rugalmas munkavégzés lehetőségének biztosítása az önkormányzati intézményekben

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

humán erőforrás, infrastruktúra, szmsz

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága
társadalmi fenntarthatóság

35 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



3./336

Az intézkedés címe Tartós munkanélküliség csökkentése a nők körében

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
nők

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték

magas a nők tartós munkanélkülisége

Célérték
több nő bevonása a közfoglalkoztatásba

Célérték elérésének dátuma 2017. július 1.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal Nem releváns

Az intézkedés tartalma
Több nő bevonása a közfoglalkoztatásba lehetőségek szerint a tartós munkanélküliség 

enyhítése érdekében

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok) több nő bevonása a közfoglalkoztatásba

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

pályázati források feltérképezése, humán erőforrás

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága
társadalmi fenntarthatóság

36 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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4./137

Az intézkedés címe Közösségépítő programok

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Idősek

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték

sok az egyedülálló, elmagányosodott idős

Célérték
Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezése, mentális egészségének javítása

Közösségépítő és rekreációs programok

Célérték elérésének dátuma 2015. december 31.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal

Nem releváns.

Az intézkedés tartalma
Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezése, közösségépítő és rekreációs 

programok tervezése és szervezése

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok)
évente 2 ilyen jellegű program

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

pályázati források keresése, humán erőforrás

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága
társadalmi fenntarthatóság

37 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás



5./138

Az intézkedés címe Rehabilitációs programok

Az intézkedés pontos 

célcsoportja
Fogyatékkal élők helyzete

Az intézkedés-

sel elérni kívánt

cél

Kiinduló 

érték
elenyésző a fogyatékkal élő részére biztosított a szociális szakellátás szolgáltatások 

Célérték évente 2 program szervezése 

Célérték elérésének dátuma 2017. december 31.

A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal Nem releváns

Az intézkedés tartalma

fogyatékos emberek életminőségének javítása, az önálló életvitelük és társadalmi 

integrációjuk erősítését szolgáló egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának folyamatos 

szakmai elősegítése

Az intézkedés eredményességét

mérő indikátor(ok)
szakmai tudás növekedése

Az intézkedés 

megvalósításához szükséges 

erőforrások 

Pályázatok  infó-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága
amíg igény mutatkozik rá

38 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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Összegző táblázat - Intézkedési Terv39

A B C D E F G H I J

Intézk

edés

sorszá

ma

Az  intézkedés  címe,

meg-nevezése

A

helyzetelemzés

következtetései

ben  feltárt

esélyegyenlőségi

probléma  meg-

nevezése

Az  intéz-

kedéssel  elérni

kívánt cél

A  célkitűzés

összhangja

egyéb stratégiai

dokumentumo

kkal

Az intézkedés

tartalma

Az intézkedés

felelőse

Az intézkedés

megvalósításán

ak határideje

Az intézkedés

eredményességét

mérő indikátor

(ok)

Az intézkedés

megvalósításáh

oz  szükséges

erőforrások  

Az intézkedés

eredményeinek

fenntarthatósá

ga

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1./1 Szociális  szolgáltatási

koncepció

felülvizsgálata

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont polgármester, 

jegyző

2017. 
december 31.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

1./2 Szűrővizsgálatokon

való  részvétel

szorgalmazása

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző 2017. 

december 31.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

1./3 Közmunka  program

bővítése

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2017. 
december 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

39 2015. évi felülvizsgálat alapján történt módosítás
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1./4 Felzárkóztató

képzések szervezése

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2016. 
december 31

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

II. A gyermekek esélyegyenlősége

2./1 A  közoktatási

szakszolgálati  és

szakmai  szolgáltatási

feladatok

elérhetőségének

javítása

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2017. július 
1.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

2./2 Adatgyűjtő  és  elemző

munkacsoport

létrehozása

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző 2017. július 

1.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

III. A nők esélyegyenlősége

3./1 Adatgyűjtő és –elemző

munkacsoport

létrehozása

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző 2017. július 

1.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

3./2 Rugalmas

munkavégzés

támogatása  a  nők

körében

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2017. július 
1.

Intézkedési 
terv 2. pont Intézkedési 

terv 2. pont
Intézkedési 
terv 2. pont

3./3 Tartós

munkanélküliség

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2017 július 1. Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont



csökkentése  a  nők

körében

IV. Az idősek esélyegyenlősége

4./1 Egészségügyi  és

szociális

szolgáltatások

összehangolása  a

prevenció jegyében

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2015.december
31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

4./2 Közösségépítő

programok

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2015.december
31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

4./3 Képzésszervezés  az

idősek számára

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2015.december
31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

4./4
Senior Fórum

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2015.december
31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

5./1
Akadálymentesítés

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2017.december
31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

5./2 Rehabilitációs

programok

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 1. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

polgármester, 
jegyző

2017. 
december 31.

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont

Intézkedési 
terv 2. pont
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a. Megvalósítás

Báránd Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a konzultáció

és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és társadalmi partner

számára biztosítja.

Annak érdekében, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása hatékony, a tervezett

intézkedések  hosszú  távú  érvényesülése,  fenntartható  fejlődése  biztosított  legyen,  Báránd

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot állít fel és működtet. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjai:

 települési önkormányzat képviselői

 önkormányzati intézmények, szolgáltatók képviselői

 nem önkormányzati intézmények képviselői

 civil partnerek képviselői

A Helyi Esélyegyenlőségi Fórum feladatai:

 A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulásának nyomon követése, dokumentálása;

 a kitűzött célok megvalósulásának vizsgálata, a szükséges beavatkozások meghatározása,

beépítése az Intézkedési tervbe;

 a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálata;

 az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása;

 a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  és  az  elért  eredmények  nyilvánosság  elé  tárása,

társadalmi konzultációra bocsátása.

Az  Intézkedési  tervben  megjelenített  intézkedések  részletes  tartalmi  kidolgozása,  a
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megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület és intézménycsoport képviselőinek

aktív részvételével, az e célból létrehozott tematikus munkacsoportokon belül valósul meg.

b. A program nyilvánossága

A Helyi Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása szükséges.

Az  esélyegyenlőségi  intézkedések  hatékony  megvalósulása,  a  támogató  szakmai  és  társadalmi

környezet kialakításának érdekében Báránd Önkormányzata a Programot a közzéteszi, az egyes

intézkedések  várható  és  elért  eredményeiről  a  lakosságot  tájékoztatja,  illetve  évente  fórumot

szervez.

Felelős: Helyi Esélyegyenlőségi Fórum vezetője

Határidő: minden év október 31.

c. Kötelezettségek és felelősségi körök

Báránd település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtásáért a települési önkormányzat

részéről Dr. Kovács Miklós Polgármester felel.

A polgármester feladata és felelőssége:

 annak  biztosítása,  hogy  a  település  minden  lakója,  de  főként  az  érintett  szakmai  és

társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program, illetve,

hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és a településen működő intézmények,

szolgáltatók dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat;

 annak biztosítása, hogy az önkormányzat,  illetve az egyes intézmények vezetői minden

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedések végrehajtásához;

 az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a szükséges lépéseket megtétele, a jogsértés

következményeinek elhárítása céljából a szükséges intézkedések megtétele.
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Báránd település Helyi Esélyegyenlőségi Programja megvalósításának koordinációjáért a települési

önkormányzat részéről Dr Kovács Miklós Polgármester felel.

Helyi Esélyegyenlőségi Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:

 az intézkedési tervben érintett felek tevékenységének összehangolása, koordinálása;

 az intézkedések végrehajtásának nyomon követése;

 a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum munkájának koordinálása.

d. Elfogadás módja és dátuma

Báránd  település  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját  a  szakmai  és  társadalmi  megvitatását

követően az önkormányzat képviselőtestülete megvitatta, és 124/2013 (V.08.) KT. határozatával

elfogadta.

e. Felülvizsgálat, elfogadás módja és dátuma

Báránd  település  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját  a  szakmai  és  társadalmi  megvitatását

követően az önkormányzat képviselőtestülete megvitatta, és 90/2015 (VII.02.) KT. határozatával

elfogadta.

……………………………….                                            …………………………………..

polgármester                                                                             jegyző

Község  Önkormányzata  elismeri  minden  embernek  azt  a  jogát,  hogy  egyenlő  méltóságú

személyként élhessen a településen,  továbbá együttes  összefogással  az alábbi  elvek betartására

törekszik.

 Emberi  méltóság  tiszteletben  tartásával  elismeri  az  egyén  értékeit,  és  egyediségét,

másságát.

 Egyenlő  bánásmód  és  megkülönböztetés  tilalmával  megakadályozza  a  hátrányos
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megkülönböztetés  bárminemű  formáját  és  elutasítja  a  nemre,  fajra,  nemzetiségre,

származásra, vallásra, politikai meggyőződésre vonatkozó megkülönböztetést.

 Az önkormányzat, a község minden tagjának érdeke a társadalmi szolidaritás erősítése.

 Társadalmi  összefogás  erősítésével  az  esélyegyenlőség  biztosítása  a  hátrányos  helyzetű

csoportok, egyének számára.

 A teljes  körű  szociális  ellátásokhoz  és  valamennyi  közszolgáltatáshoz  való  hozzájutás

biztosítása.

 A  hátrányos  megkülönböztetés  megszüntetésére  a  szociális  egészségügyi,  oktatási  és

foglalkoztatási célok összekapcsolása.

 A  település  rászoruló  lakosai  számára  biztosítani  kell  a  megélhetéshez  szükséges

forrásokat.
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8. napirendi pont
Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett tevékenységről

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja,  hogy  a  hivatal  problémamentesen  működik.  A  munkavégzés  az  ügyintézők
magatartása  megfelelő.  A  személyi  feltételeknek  eleget  teszünk.  Közmunkaprogram
keretében bútorfelújítást valósítottunk meg. Az ügyiratforgalom nem csökkent annak ellenére,
hogy  tavaly  a  járás  megindult.  Megjelent  az  elektronikus  anyakönyv,  többletfeladatok
hárultak  az anyakönyvezetőinkre.  Kiemeli  az adócsoportot,  367 behajtást  eredményezett  a
munkájuk. A közfoglalkoztatással 1 fő Víghné Galgóczi Mária foglalkozik a pályázat írásától
az elszámolásig, ami nagyon jól működik. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A közös hivatal már két éve működik. Át ügyintézés nem volt, nem jellemző. Behajtásokból
sok  összeg  folyt  be.  Dicsérendő  hogy  nagy  ügyteher  és  ügyiratforgalom  mellett  is
maximálisan jól működik a két hivatal. 
A közfoglalkoztatás olyan szinten működik jól, hogy a Belügyminisztérium a Püspökladányi
Járás vonatkozásában Báránd települést emelte ki 2015-ben a startminta programok közül és
július hónapban egy országos felvétel fog készülni a Bárándi startmunkaprogramból. Kiemelt
programmá nyilvánították a Bárándit ebben a járásban. 
Az  anyaintézet  és  a  telephely  között  az  együttműködés  zökkenőmentes,  amiért  szintén
dicséret  jár.  Tetétlennek  vannak  vállalt  plusz  kötelezettségei,  amit  maradéktalanul
teljesítenek. 

A Képviselő-  testület  tagjai  egyenként  megköszönték a hivatal  munkáját,  Jegyző Úrnak a
részletes beszámolót. Gratuláltak az elmúlt egy éves munkához valamint Polgármester Úrnak
a sikeres közfoglalkoztatáshoz és a Belügyminisztériumi elismeréshez. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

91/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  2014.  évben  végzett
tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadja.
Megköszöni  az  intézmény  munkatársainak  az  elmúlt  évben
elvégzett  munkát  és  az  Önkormányzattal  történő
együttműködést.
A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
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megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

9. napirendi pont
A Bárándi Napsugár Óvoda Alapító okiratának módosítása

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a jogszabálynak megfelelően kell javítani egyes bejegyzéseket az okiratban.
Ezek mellett 2015. január 1-től az új meghatározott törvényi formák szerint kell módosítani. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte van e több kérdés? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt 
el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

92/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette
a Bárándi Napsugár Óvoda Alapító okiratának módosítását és
jelen  határozat  mellékletében  foglaltaknak  megfelelően
elfogadja  a  Módosító  okiratot,  valamint  az  Alapító  okirat
egységes szerkezetbe foglalt változatát.
A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet:

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Bárándi Napsugár Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
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1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Bárándi Napsugár Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 6.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.megnevezése: Báránd Községi Önkormányzat

2.2.2.székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1 Kabai Óvoda 4183 Kaba, Batthyány u. 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1.megnevezése: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) pontja szerinti óvodai nevelés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó,  a teljes óvodai életet
átívelő  foglalkozásokat  és  a  gyermek  napközbeni  ellátásával  összefüggő feladatokat  is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel,
foglalkozásokkal,  ellátással  összefüggő feladatok ellátása.  A mozgásszervi,  érzékszervi
(hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékossággal küzdő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai közül egyedileg nevesítve
-  A  mozgásszervi  fogyatékos  (mozgáskorlátozott  gyermekek  óvodai  nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai;
- A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai;
-  Az  enyhén  értelmi  fogyatékos  gyermekek  óvodai  nevelésének,  ellátásának  szakmai
feladatai;
- Beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai;

Az óvodai nemzetiségi, etnikai nevelési feladatok ellátása.

Az  óvodai  nevelés,  ellátás  (beleértve  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai
nevelését  ellátását  és  a  nemzetiségi  óvodai  nevelést,  ellátást  is)  köznevelési  törvény
szerinti  működtetési  feladatainak  ellátása.  Az  óvodai  ellátottak  és  a  köznevelési
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

A  nemzetközi  egyezmények,  valamint  a  jogszabályok  által  meghatározott,  az  egyenlő
bánásmód,  valamint  a  nemek  társadalmi  egyenlőségének  megvalósítását  célzó
tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

ellátásának szakmai feladatai.

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
programok
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Báránd község közigazgatási
területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézményvezető nyilvános pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint történik, határozott 5 év időtartamra.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1.
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény

2. Munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3. Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

4. Önkéntes segítői jogviszony A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának

6.1.1.megnevezése: Báránd Községi Önkormányzat

6.1.2.székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

6.2. A köznevelési intézmény

6.2.1.típusa: Óvoda

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Bárándi Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el.

6.3. A  feladatellátási  helyenként  felvehető  maximális  gyermek-,  tanulólétszám  a
köznevelési intézmény

6.3.1.székhelyén: 100 fő
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6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi
száma

ingatlan 
hasznos 
alapterülete
(m2)

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga

az 
ingatlan 
funkciója,
célja

1

4161 Báránd, Kossuth tér 6. 644 4435 Báránd  Községi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
az  önkormányzat
vagyonáról  és  a
vagyongazdálkodás
szabályairól  szóló
4/2012.  (II.28.)  KT
számú  rendelete
alapján  a  tulajdonosi
és  rendelkezései
jogosultságokat
Báránd  Községi
Önkormányzat
gyakorolja, a Bárándi
Napsugár  Óvodának
használati joga van az
ingatlannal
kapcsolatosan.  Az
ingatlan  kezelésével
az  Önkormányzat  az
intézményvezetőt
bízza meg.

óvoda

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 5. napján kelt, a 87/2013.(V.29.) számú
határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Báránd,2015. július 2.

P.H.

aláírás

2. számú melléklet:

Okirat száma:

Módosító okirat

A  Bárándi  Napsugár  Óvoda,  Báránd  Községi  Önkormányzat  által  2013.  június  5.
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napján kiadott,  a  87/2013.(V.29.)  KT számú  határozattal  elfogadott  alapító  okiratát  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló  2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése  alapján – a …/2015.(VII.2.)  számú
Képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:   

         „4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) pontja szerinti óvodai nevelés.”

2. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban a 6.2.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés”

3.  Az  alapító  okirat  költségvetési  szerv  alaptevékenységének  kormányzati  funkció
szerinti megjelölése – mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:

„4.4.  A  költségvetési  szerv  alaptevékenységének  kormányzati  funkció  szerinti
megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

ellátásának szakmai feladatai

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok”

4. Az alapító okirat új számozás szerinti 4. alcíme a következő 4.3. ponttal egészül ki: 

„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó,  a teljes óvodai életet
átívelő  foglalkozásokat  és  a  gyermek  napközbeni  ellátásával  összefüggő feladatokat  is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel,
foglalkozásokkal,  ellátással  összefüggő feladatok ellátása.  A mozgásszervi,  érzékszervi
(hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
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halmozottan fogyatékossággal küzdő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai közül egyedileg nevesítve
-  A  mozgásszervi  fogyatékos  (mozgáskorlátozott  gyermekek  óvodai  nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai;
- A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai;
-  Az  enyhén  értelmi  fogyatékos  gyermekek  óvodai  nevelésének,  ellátásának  szakmai
feladatai;
- Beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai;

Az óvodai nemzetiségi, etnikai nevelési feladatok ellátása.

Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését
ellátását  és  a  nemzetiségi  óvodai  nevelést,  ellátást  is)  köznevelési  törvény  szerinti
működtetési  feladatainak  ellátása.  Az  óvodai  ellátottak  és  a  köznevelési  intézményben
tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

A  nemzetközi  egyezmények,  valamint  a  jogszabályok  által  meghatározott,  az  egyenlő
bánásmód,  valamint  a  nemek  társadalmi  egyenlőségének  megvalósítását  célzó
tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.”

5. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 6.2.3. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Bárándi Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el.”

6. Az alapító okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép: 

   „5.2.   A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1.
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény

2. Munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3. Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

4. Önkéntes segítői jogviszony A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvény”

7.  Az alapító  okirat  17.  pont maximális  gyermeklétszámra vonatkozó rendelkezése  –
mely  a  módosított  okiratban  a  6.3.1.  pont  alatt  szerepel  –  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
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    „6.3.  A feladatellátási  helyenként  felvehető  maximális  gyermek-,  tanulólétszám a
köznevelési intézmény

     6.3.1. székhelyén: 100 fő”

8.  Az  alapító  okirat  17.  pontjának  a  feladatellátást  szolgáló  vagyonra  vonatkozó
rendelkezése,  valamint  a  18.  pontja  –  mely  a  módosított  okiratban a  6.4.  pont  alatt
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

   „6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi
száma

ingatlan 
hasznos 
alapterülete
(m2)

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga

az 
ingatlan 
funkciója,
célja

1

4161 Báránd, Kossuth tér 6. 644 4435 Báránd  Községi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
az  önkormányzat
vagyonáról  és  a
vagyongazdálkodás
szabályairól  szóló
4/2012.  (II.28.)  KT
számú  rendelete
alapján  a  tulajdonosi
és  rendelkezései
jogosultságokat
Báránd  Községi
Önkormányzat
gyakorolja, a Bárándi
Napsugár  Óvodának
használati joga van az
ingatlannal
kapcsolatosan.  Az
ingatlan  kezelésével
az  Önkormányzat  az
intézményvezetőt
bízza meg.”

óvoda

9. Az alapító okirat 2. pontjának elérhetőségre vonatkozó rendelkezése és a 3. pontja
elhagyásra kerül.   

Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell
alkalmazni.

Kelt: Báránd,2015. július 2.
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P.H.

aláírás

10. napirendi pont
Óvodavezetői pályázat kiírása

Dr. Kovács Miklós polgármester
A jogszabályoknak megfelelően került összeállításra a pályázat. December elejével jár le 
ténylegesen a felmentési idő. Költségvetési évhez igazodóan hirdetjük meg az óvodavezetői 
pozíció betöltését. 
Megkérdezte van e kérdés? Miután hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

93/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  2015.
december  10.  napjáig Oláhné Csegedi  Erika  intézményvezető
helyettest munkaköri kötelezettségéből eredően, meghatalmazza
a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  teljes  képviseletével  az
intézményvezető  minden  jogköre  és  képviseleti  jogosultsága
tekintetében.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  2015.
december 11. napjától kezdődően, a Bárándi Napsugár Óvoda
vezetői  pozíciójának  pályázati  úton  történő  betöltéséig,  azaz
2015.  december  31.  napjáig,  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda
intézményvezetői feladatainak ellátásával bízza meg ideiglenes
jelleggel, Oláhné Csegedi Erikát.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot
hirdet  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  intézményvezetői
pozíciójának 2016. január 1. napjától kezdődő 2020. július 1.
napjáig szóló betöltésére a mellékletben foglaltak szerint.
Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  gondoskodjon  a  fenti  intézmény
magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati  felhívás –
jogszabály  szerinti  –  közzétételéről  és  a  pályázati  eljárás
lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról.
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Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Dr. Kiss Gyula Jegyző

Határidő: Azonnal

Melléklet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

A Bárándi Napsugár Óvoda 

óvodavezetői (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-től 2020. július 1-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői  feladatok  ellátása  a  vonatkozó  jogszabályok  és  a  munkaköri  leírás  alapján.
Különösen: az intézményben a pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése, a
Pedagógiai  Program  megvalósulásának  biztosítása.  Munkáltatói  jogkör  gyakorlása  az
intézményben  foglalkoztatottak  felett.  Az  intézmény  gazdálkodási  rendjének  betartása,  a
rendelkezésre  álló  költségvetés  alapján  az  intézmény  működéséhez  szükséges  feltételek
biztosítása. 

Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség
és  szakképzettség,  pedagógus  szakvizsga  keretében  szerzett  intézményvezetői
szakképzettség, 

 Óvodapedagógus  munkakörben  -  Legalább  5  év  vagy  5  év  feletti  szakmai
tapasztalat, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 Büntetlen előélet,

 Magyar  állampolgárság  vagy  külön  jogszabály  szerint  a  szabad  mozgás  és
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,

 Cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 részletes szakmai önéletrajz, 

 végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 az  intézmény vezetésére  vonatkozó program,  a  szakmai  helyzetelemzésre  épülő
fejlesztési elképzeléssel, 

 a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  pályázati  anyagában  foglalt  személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  az  eljárásban  részt  vevők  megismerhetik  a
pályázó anyagát, 

 a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  nyílt,  vagy  zárt  ülésen  kéri  pályázatának
tárgyalását,

 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015………………

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Dr.  Kovács  Miklós  polgármester
nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Báránd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével
(4161  Báránd,  Kossuth  tér  1.).  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban
szereplő azonosító számot: ……………. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

Személyesen: Dr. Kovács Miklós polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth
tér 1.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  pályázatról  Báránd  Község  Képviselő-testülete  dönt,  a  vonatkozó  jogi  szabályozásban
szereplő  véleményező  szervek  és  szervezetek  véleményének  kikérését  követően.  Báránd
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

          Báránd Község honlapja

          Báránd községi Önkormányzat Hirdetőtáblája

          Oktatási és Kulturális Közlöny

11. napirendi pont
A  „KEOP-2015-5.7.0  Középületek  kiemelt  jelentőségű  épületenergetikai  fejlesztése”
projekthez  kapcsolódó  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattevő  ajánlatának
érvényességéről és nyertességéről történő döntéshozatal

Dr. Kiss Gyula jegyző
Báránd  Község  Önkormányzata  mint  ajánlatkérőnek  ,,A  ,,KEOP-2015-5.7.0  Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósuló
Báránd Községi Önkormányzat Általános Iskola komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű
a  Kbt. 122. § (7)  bek.  a)  pontja  szerinti  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési
eljárásban  felállított  Bíráló  Bizottsága  tárgyalást  követően  az  alábbi  határozati  javaslatot
terjeszti az ajánlatkérő elé: A Bíráló Bizottság azt javasolja az ajánlatkérőnek, hogy: állapítsa
meg  az  ARADVÁRI UNIVERSAL Kft.  ajánlattevő  ajánlatának érvényességét,  az  eljárást
nyilvánítsa eredményesnek, továbbá az ARADVÁRI UNIVERSAL Kft. ajánlattevőt hirdesse
ki az eljárás nyertesének. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy július 1. volt a határidő, de mivel a végleges ajánlat megtételére június 25-én
került sor, ezért aznap még feltöltésre került a pályázat. Eredményt kell hirdetni, hogy július
15-ig  hatályos  vállalkozói  szerződéssel  rendelkezzünk.  Leghamarabb  július  13-án  tudnak
szerződést kötni. Azt nem tudni, mi lesz ha addig nem kapnak tényleges támogatói okiratot.
Ha  ez  nem történik  meg  el  kell  gondolkodni  azon  hogy  hatályba  léptessék-e  a  meglévő
szerződéseket valamint a Képviselő- testületnek össze kell ülni és dönteni arról hogy vállalja a
kockázatot  és  hatályba  lépteti  a  szerződéseket  vagy  nem  vállalja  a  kockázatot  és
visszautasítják  a  pályázatot.  Minden  határidőben  be  lett  nyújtva,  a  pályázat  megfelel  a
kiírásnak. 
Bízik benne, de fel kell készülni a legrosszabbra. 
A határidőt július 15-ről kiterjesztették augusztus 14-re módosították a beadási határidőt. Az
ütemtervben szeptember 1-el átadásra kerülhet a főépület. A melléképületek kivitelezése lesz
szeptembertől. 
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Megkérdezte van e kérdés? Miután hozzászólás nem hangzott el szavazást rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

94/2015.(VII. 02.)   KT határozat:  
Báránd Község Önkormányzata,   mint ajánlatkérő ,,A ,,KEOP-
2015-5.7.0  Középületek  kiemelt  jelentőségű  épületenergetikai
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósuló Báránd
Községi  Önkormányzat  Általános  Iskola  komplex  energetikai
fejlesztése”  elnevezésű  a Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti
hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárásban
felállított  Bíráló  Bizottság  határozati  javaslata  alapján
megállapítja  az  ARADVÁRI  UNIVERSAL  Kft.  ajánlattevő
ajánlatának  érvényességét,az  eljárást  eredményesnek
nyilvánítja, továbbá  az  ARADVÁRI  UNIVERSAL  Kft.
ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást
rendelt el. 
Megkérdezi ki az, aki elvi hozzájárulását adja a pályázat benyújtásához?

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Dr.  Kovács  Miklós  polgármester megkérdezte  van-e  a  különfélék  napirenden  belül  a
képviselőknek egyéb véleménye, javaslata. Miután nem hangzott el hozzászólás a nyílt ülést
bezárta!

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Ulveczki Lajosné
képviselő
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