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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Sóly Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1 , valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Veszprém megyében, a Balaton-felvidéknek a Bakony hegységgel találkozó törésvonalában,
Veszprém és Várpalota között félúton, a 8-as főúttól déli irányban néhány száz méterre találjuk az
529 lakosú, 10,28 km² alapterületű, szép fekvésű kis települést.
Betereg vagy más néven Sóly falu a jelenlegi település helyén állt már feltehetően a magyarok
honfoglalása előtt is, vagy rövidesen azután. Első írásos említése Szent István 1009-ben kelt
oklevelének - mely a veszprémi püspökség határait jelöli ki - datálásában történik. Néhány
történetíró szerint Szent István a falu határában győzte le a lázadó Koppányt. A település ezeréves
múltját idézte a Királyi Kard Emlékhelyen felállított 13 méter magas fakard, mely István király
használati kardjának stilizált másolata. A kistelepülés jelképévé vált fakard sajnálatos módon 2014ben kidőlt. A faluban található az ország legrégebbi falusi temploma, mely a település műemléki
védelem alatt álló református temploma. A XVIII. századtól működött a településen a zirci ciszterci
apátság tulajdonában lévő híres papírmalom, amely döntően az apátságot látta el papírral. Ennek
romjai most is láthatóak. A falu határában híres szőlőkultúrát találunk, melyről Fényes Elek azt írja:
"Bora igen derék, s ha állni hagyják a somlóival vetekedik."

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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Forrás: https://soly.hu/index.php?p=soly

Forrás: https://soly.hu/index.php?p=galeria#gallery_4

Forrás: https://soly.hu/index.php?p=galeria#gallery_4
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A település története
Az őskor évezredei
A Bakony déli lejtői és a Balaton északi lejtője között számos olyan útvonal húzódik ma is,
melynek eredete az ősidők homályába vész. Egy ilyen útvonal az a kora miatt ma is "római útnak"
nevezett út, amely a mai Székesfehérvár felől Várpalotára, majd onnan Hajmáskér felé húzódik,
majd ott déli irányba fordul és átlépve a Séd patakot a sólyi törésvonal mentén vezet Litéren,
Szentkirályszabadján, Meggyespusztán, Balácapusztán, Nemesvámoson és Tótvázsonyon át a
Tapolcai-medence felé. Az útvonalak kereszteződésében fekvő - s az utóbbi ezer évben Beteregnek
illetve Sólynak nevezett - térséget egy hatalmas geológiai törésvonal osztja két részre, melynek
észak-déli irányú hatalmas árkában futó gyors és bővizű Séd patak ősidők óta letelepedésre
vonzotta az embereket. A Séd patak északkeleti magaslatain - a máig Őrhegynek nevezett domb
alacsonyabb, lankás oldalú déli nyúlványán - a Rétmelléki dűlőben - a mintegy 6.000 évvel ezelőtt
élő - úgynevezett vonaldíszes kerámia kultúráját hordozó nép településének nyomai figyelhetők
meg. A veszprémi Bakony Múzeum régész szakemberei terepbejárásaik során az említett
vonaldíszes kerámia népének nyomai mellett megtalálták a mintegy 5.000 - 4.500 évvel ezelőtt élt
"Iengyeli kultúra" majd a 4.000 éves "badeni kultúra", illetve az azt követő és 3.500 évvel ezelőtt
virágzó középbronzkori kultúra népének maradványait.
A magyar középkor évszázad
A mai református templom - leszámítva tornyát és nyugati egyharmadát - minden részletében
középkori eredetére utal. A romantika stílusjegyeit viselő, keletelt, egyenes szentélyzáródású,
egyhajós, eredetileg torony nélküli, nyugati oromfalas, téglalap alaprajzú épület bejárata eredetileg
a déli oldalfalon nyílott, hatalmas oldalkövek és szemöldökkő között. Az épület déli falán három, a
szentélyben pedig egy ablak nyílik. A templom első - 1002-ben történt - említése rendkívüli
történelmi események valószínű összefüggésében ismeretes. Minden valószínűség szerint ez az első
írásos említés a magyar történelem talán legnagyobb sorsfordulójával függhet össze. A keresztény
magyar állam megalakulásának kezdetén - 1002-ben vagy 1009-ben - I. (Szent) István magyar
király a veszprémi püspököt, illetve a püspökséget rendelte - természetesen csak egyházi
vonatkozásban - Veszprém, Kolon (Zala), Alba (Fejér) és Visegrád királyi várispánságok fölé. Az
adományozó okiratot - melynek csak másolata lelhető fel a veszprémi káptalan levéltárában - István
király Sólyban adta ki. A dátumozás a következőképpen íródott: "Datum in Sool apud capellam
beati Stephani protomartiris. Anno ab icarnatione Domini millesimo VIIII", azaz: "Datálva Sólyban,
boldog István protomártír kápolnája mellett. Az Úr megtestesülésének 1009. évében." Az a tény,
hogy István király egy fontos oklevelet adott ki Sólyban, csak egy dologgal magyarázható: valami
sorsdöntő esemény kapcsolódhatott a településhez. 1002. előtt csak egyetlen fontos, sorsdöntő
esemény történt: 997-ben a Koppány vezette felkelés leverése. Ezen történelmi tények alapján
valószínűsíthető, hogy Sóly település volt a színhelye a magyarság későbbi történelmét alapvetően
befolyásoló Koppány-István csatának vagy valamilyen vonatkozásban érintette azt. Sóly királyi
udvarbirtoki rangját valószínűleg ennek az ütközetnek köszönhette. Annak ellenére, hogy Betereg
vagy más néven Sóly falu és birtok a veszprémi püspökség birtokába jutott, a hajdani királyi
udvarbirtok szabad lakói, a királyi udvarnokok még a XIII. század végén is éltek Sólyban.
Valamikor a XIII. század végén Sóly királyi udvarbirtokot és annak lakosságát a királya bakonyi
vagy zirci ciszteri apátságnak adományozta, kivéve a Séd patakon lévő két vízimalmot, mely a
veszprémi káptalané maradt. A zirci apátság földesúri jogai az 1848. márciusi polgári forradalomig
fennmaradtak. Veszprém vármegye állami rovásadó összeírásának első ismert példánya az 1488.
évből maradt fenn. Ebben szerepelt, hogy Sóly falu 7 aranyforintot fizetett az állami adóba. Sóly
akkor is kicsiny falu volt, akárcsak napjainkban.
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A török háború időszaka
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatát és hadjáratot követően török támadások dúlták végig a
Balaton északi térségét is. Miután a magyar királyi katonaság tartotta kezében Palota, Veszprém és
Tihany várait, Sóly falu tágasabb környéke a két szembenálló hadsereg közti "senki földjévé" vált,
melyet mindkét fél katonasága pusztított, adóztatott. 1564. szeptemberében - annak ellenére, hogy
Veszprém vára még török kézen volt, a Székesfehérvár és Veszprém török erősségek közé ékelődött
magyar vár - Palota - parancsnoka, Thury György a magyar királytól zálogbirtokul kapta az
elmenekült zirci apátság birtokait, köztük Sóly falut is. Ettől kezdve a XVII. század közepéig a
Thury család birtokolta Sólyt. 1683. júniusában a Székesfehérvár térségében gyülekező török és
tatár hadak, valamint a török párti Thököly Imre fejedelem magyar hadai megindították addigi
leghatalmasabb támadásukat a Magyar Királyság és Ausztria ellen. A Balaton vidékén a krími tatár
hadak vonultak példátlan pusztítást okozva, Sóly térségén át pedig Thököly csapatai nyomultak
előre. A tizenhat évig elhúzódó háború jövő-menő katonasága miatt Sóly falu lakossága elmenekült
és 1687-tőI 1696-ig a település lakatlanul állt. A következő években a lakosság visszaszivárgott, s
egy 1696. évi összeírás adatai szerint a Sólyon található húsz lakóház közül csak nyolc volt lakott.
A falu határában egyébként szőlőt, erdőt, szántóföldet, réteket és legelőket találtak az összeírók. A
falu határában a legnagyobb értéket a 38 kapás szőlő jelentette, mely a Sólyi-hegyen terült el.
Az újjáépítés kora: A XVIII. század
A török alóli felszabadító háború befejező évében - 1699-ben - a Zircre visszatelepülő ciszteri
apátság megkezdte birtokainak újjászervezését Truffin Jeromos apát úr egyezséget kötött a sólyi
jobbágyokkal, hogy amennyiben évenként 100 forintot fizetnek, úgy minden más adótól felmenti
őket. A lakosság az ajánlatot elfogadta. Az 1720. évi országos összeírás szerint a sólyi jobbágyok
legjövedelmezőbb vagyona a szőlő volt. A sólyi hegyen erre az időre már 63 kapás szőlőt műveltek.
Sóly falu gazdasági életének volt egy érdekes epizódja a XVIII. század végén. A zirci apátság
papírszükségletének kielégítésére Sóly faluban papírmalom felállítását határozta el. A papírmalom a
falutól kb. 500 méterre a Séd patakból elvezetett malomcsatorna jobb partján épült. A papírkészítés
1790. április 7-én indult meg. A papírmalom munkásságának virágkora a XIX. század első felében
alakult ki.
A feudalizmus utolsó fél évszázada Sólyon
A földesuraság 1806-ban szükségét látta annak, hogy felújítsák Sóly úrbéres jobbágylakosságával
az 1768-ban kötött Urbáriumot is, melyen végül is csak néhány kiegészítést eszközöltek. 1828-ban
országos összeírás zajlott le, melynek Sólyra vonatkozó adatai a következők voltak: A falu
lakossága 434 főből állott. A faluban élő 82 család közül jobbágy volt 30, házas zsellér 33 és
házatlan zsellér 19 család. A faluban 191 fő volt adózó személy, 8 iparos dolgozott, melyből 4 volt
molnár. A papírmolnár 5, a három lisztesmolnár pedig 3 segéddel dolgozott. A papírmalom
tulajdonosa, a zirci apátság túlzott hasznot remélt a bérlőktől. Az eredetileg tervezett 1.000 forint
bérlet nem valósult meg, annak ellenére, hogy ebben az időszakban rendkívül nagy volt a papír
utáni kereslet: a Veszprém vármegyei adminisztráció is innen vásárolta papírszükségletét. (Jellemző
volt a keresletre, hogy a vármegye 1813. januárjában 10.000 ívet vásárolt, melynek ára az éves
bérlet kétszerese volt.) A papírmalomban több mint hatvan különböző vízjelű és típusú papírt
készítettek. A papírkészítés 1851-ben szűnt meg. A veszprémi püspökség 1846-ban egyházi
látogatást (Visitatio Canonica) hajtott végre, melynek során leírták, hogy Sóly fiókegyházban volt
egy Kálvária kőfallal bekerítve, melyet az Uraság tartott fenn.
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Az 1848-as forradalom és szabadságharc - a polgári átalakulás kibontakozása
Az 1848. március 15-ei pesti polgári forradalom, valamint a pozsonyi országgyűlés eseményei,
továbbá az április l1-én kiadott törvények megszűntették az úrbéri szolgáltatásokat és a papi
termény tizedet, s az úrbéri jobbágyok tulajdonosává váltak eddig bérelt földjeiknek. Ennek
következtében Sólyon 31 jobbágycsalád lett a föld tulajdonosa. 1848. november 23-án nyolc sólyi
önkéntes állt be katonának. Sóly faluról Fényes Elek 1854-ben készített alaposabb leírást.
Könyvében az alábbiakat írta: "Sóly, magyar-német falu Veszprém vármegyében, Palota és
Veszprém között, mindeniktől egyforma távolságra, 254 katholikus és 454 református lakos. Ez
előtt a katholikusok is mind magyarok voltak, de most köztük több a német. A reformátusok
temploma igen régi épület, s hihető, hogy még Szt. István király idejében formáltatott, mert a
veszprémi püspökség itt erősíttetett meg, mint azt az oklevél vége mutatja: "Datum in villa nostra
Sóly". Határán keresztül foly a Séd vize, s ezen van egy hegyoldalban az uradalomnak egy igen
mesterséges készületű papirosmalma. Földjei soványak, legelője köves, kopár, rétjei jók, bora
nagyon derék, s ha sokáig áll, a somlyóival vetélkedik. Földesura: a zirci cisztercita apátság."
Szomorú nevezetessége Sólynak, hogy 1880-ban a zirci apátság sólyi szőlőjében észlelték annak a
filoxérának az első jeleit, amely fertőzés két év alatt elérte a vörösberényi szőlőhegyet, s az 1890-es
évek közepére a Balaton-felvidék teljes szőlőkultúráját megsemmisítette. A XIX.-XX. század
fordulóján a ciszteri apátság sorra eladta sólyi ingatlanait, mindössze egy 16 k. holdas birtokrészt
tartott meg. Az 1910. évi országos népszámlálás adatai szerint Sóly községnek 459 fő volt a
lakossága. A lakóházak száma 86 volt.
A lakosság foglalkoztatási arányai az alábbiak voltak:
Őstermelő
Ipar
Egyéb

ebből kereső
ebből kereső
ebből kereső

370
71
18

162
21
10

Az első világháborútól napjainkig
Annak ellenére, hogy Sóly község első világháborús embervesztesége kicsiny, s mélyen az átlag
alatt volt, lakossága állandóan fogyatkozó tendenciát mutatott, s még a lakóházak terén is csökkenés
mutatkozott.
Forrás: Veres D. Csaba: Sóly ezer éve című könyv, https://soly.hu
év
1910.
1930.
1941.
1949.
1960.
1975.
1995.

lakosság
459 fő
430 fő
468 fő
413 fő
458 fő
327 fő
365 fő

lakóházak
86
79
86
86
86
100
117
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Sóly térképe 1857-ben (Forrás: https://soly.hu/index.php?p=tortenelem)
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év

Fő

Változás

2012

474

bázis év

2013

461

97,3%

2014

460

99,8%

2015

479

104,1%

2016

490
n.a.

102,3%

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A lakónépesség száma az év végi adatok szerint 2012-ben 474 fő volt, majd az ezt követő két évben
csökkenő tendencia volt tapasztalható. Örvendetes tény, hogy 2015-től jelentős mértékben
emelkedett a lakosság száma a korábbi évekhez képest. Sokan települnek be különböző városokból,
építkeznek, házat vásárolnak. Vonzó a kellemes, friss levegő, a zöldövezet, a nyugodt, csendes,
falusi környezet, ahol barátságos közösség fogadja a településre látogatókat, illetve az új lakosokat.
8

Gyakori a földművelés, szőlőgazdálkodás, kiskertek művelése, valamint a háztáji gazdálkodás a
településen.
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)

Korcsoport
Férfiak
Állandó népesség száma
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az állandó népességből a megfelelő
korcsoportú nők és férfiak aránya (%)

Fő

259
52
8
151
24
24

Nők
254
41
9
164
11
29

Összesen

Férfiak

513
21
93
17
315
35
53

50,49%
10,14%
1,56%
29,43%
4,68%
4,68%

Nők
49,51%
4,09%
7,99%
1,75%
31,97%
2,14%
5,65%
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma
Fő

Korcsoport

Változás

2001

2011

Fő

15 éves gyermekek száma

n.a.

n.a.

n.a.

16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma
Összesen

3
2
5

5
6
11

2
4
6

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Az állandó népesség száma a 2016-os év adatai szerint összesen 513 fő volt. A rendelkezésre álló
adatok alapján megállapítható, hogy Sólyban a nemek arányát tekintve a férfi lakosok száma volt
magasabb. A korcsoportokat tekintve a 18-59 éves korosztályt képviselők éltek legnagyobb
számban a településen, a legkisebb számban pedig a 15-17 éves korosztályhoz tartozók.
3. számú táblázat - Öregedési index
Év

65 év feletti állandó lakosok száma
(fő)

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési index (%)

2012

65

79

82,28%

2013

61

78

78,21%

2014

58

83

69,88%

2015

56

87

64,37%

2016

53

93

56,99%

2017

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR,
KSH-TSTAR

Az öregedési index adatai alapján megállapítható, hogy az évek előrehaladtával a 65 év feletti
állandó lakosok száma folyamatosan csökkent a településen, ezért Sóly népességére a fiatalos
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népességszerkezet jellemző. Az esélyegyenlőség szempontjából azonban szükséges kiemelt
figyelmet fordítani minden korosztályra.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma

2012

17

7

10

20,4

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás:
TeIR, KSHTSTAR

18
22
24
24
n.a.

21
17
10
10
n.a.

-3
5
14
14
n.a.

-6,2
10,3
27,9
27,3
n.a.

A belföldi vándorlásokat tekintve az volt tapasztalható, hogy a település vonzereje pozitív hatással
volt az emberekre, mert 2015-től kezdve ugrásszerűen megnőtt a sólyi lakosok száma.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Év

Élveszületések száma

Halálozások száma

Természetes
szaporodás (fő)

2012

8

4

4

2
7
8
3
n.a.

8
8
5
8
n.a.

-6
-1
3
-5
n.a.

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR,
KSH-TSTAR
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A demográfiai adatok szerint az élveszületések száma 2012-ben és 2015-ben volt a legmagasabb,
2013-ban pedig a legalacsonyabb. A halálozások számát tekintve 2013., 2014. és 2016. évek adatai
voltak kedvezőtlenebbek, és 2012-ben volt a legalacsonyabb az elhunyt személyek száma.

Testvértelepülés: Benedek Elek faluja Kisbacon
Kisbacon (románul Băţanii Mici) egy kicsi falu, jelzi ezt beszédes neve is. Erdővidéknek a
legkisebb faluja, amely a Dél-Hargita aljában, a Barót patak völgye két oldalában, Nagybacon,
Magyarhermány, Bibarcfalva szomszédságában helyezkedik el. Régen Udvarhelyszék Bardoc
fiúszékhez tartozott, ma viszont Kovászna megye része. Sepsiszentgyörgytől 45 km-re,
Székelyudvarhelytől 53 km-re, Brassótól 70 km-re helyezkedik el. A falunak alig több mint 500
lakója van.
A XII. század egyetlen, Bacon néven ismert falut Szent István király unokájának, Saroltának a
fiáról, Baczonról keresztelték el. Az évek során három település különült el, melyek nevükben
egyaránt hordozták a Bacon nevet: Sepsibacon Telegdibacon és Kis Bacon. A falut kezdetben a
szájhagyomány szerint négy nemzetség alapította. Az ősi családneveket viselő családok éltek a
legtöbben: Benedekek, Vajnák, Bodák, rajtuk kívül vannak még: Lakatosok, Bakók, Veresek. A
Benedek nevet viselő családok vannak a legtöbben, épp ezért megkülönböztető neveket is
használtak, például: Huszár Bíró, Szabó, Tőke, Gé, Péter, Júda stb.
A falu nagy szülöttje Benedek Elek. Ő a Benedek és a Huszár családból származott. Szülőháza már
nincs meg, de a ház amelyben élt és dolgozott, az meglátogatható.
A ház késői klasszicista stílusban épült a századfordulón. Homlokzatán a MARI név olvasható,
mellyel Benedek Elek feleségének - Fischer Máriának - állított emléket. Ezért gyakran Mari-laknak
is emlegetik a kúriát, ami most a család leszármazottainak tulajdonában van. Itt írta műveinek
jelentős részét, és itt szerkesztette a két világháború közötti Erdély egyetlen magyar nyelvű
gyermeklapját, a Cimborát.
A Bodvaj Egyesület honlapja elérhető a következő linken: kisbacon.mlap.hu
Forrás: https://soly.hu

12

Értékeink, küldetésünk
Református Templom
A sólyi református templom hazánk legrégebbi falusi temploma. A ma látható barokk stílusú
templom helyén állt az ősi kápolna, melyet István király emeltetett Koppány vezér felett aratott
győzelme után Sólyban. Az 1009-ből származó királyi okirat a fogadalmi kápolnát az egyetlen
olyan templommá teszi az országban, amely dokumentáltan Szent István személyéhez fűződik. A
szentély és a hajó között az északi oldalon áll a kis szószék, felette az 1775-ös évszámmal.
Korábban a templom festett famennyezetű volt, de az 1724-ből való eredeti mennyezetet és a
karzatot 1894-ben elvitték az Iparművészeti Múzeumba. Az 1997-ben megkezdődött falfeltárási
kutatások közben a templom legrégebbi falain festmények nyomaira bukkantak. A templomban
folytatott ásatás során a padozat alatt középkori csontvázakat találtak 2009-ben. Az eddigi izgalmas
leletek után egy páratlan temetkezésre bukkantak: két holttestet úgy temettek közös sírba, hogy az
egyik átkarolja a másikat. Ezt a sólyi Rómeó és Júlia-nak nevezik.

Római kori hidak
Kétlyukú kőboltozatos híd a Séd patakon Sóly községben.
Valójában három kőhíd is van a közvetlen közelben, de a másik kettő "alatt" már nincs víz.
Egy helyi lakos elmondása szerint (akitől az áprád-kori templom kulcsát el helet kérni) legalább az
egyik híd Római alapokra épült. Már abban az időben is kőhíd volt a Séd felett.
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Katolikus Iskolakápolna
1910-ben - a növekvő létszámú római katolikus hívők részére a Zirci Ciszterci Apátság építtette az
iskolakápolnát. A kicsiny - 12 x 6 méteres alapterületű - templomot a Magyarok Nagyasszonya
Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A templomnak csak kis huszártornya van, melynek
faszerkezetét nemrégen újította fel az egyházközség. A templomot úgy építették meg, hogy az
iskolaként is szolgáljon és szolgált is 64 éven át.

Kálvária
A falu szélén a kálvária dombon található, a stációk kő építmények kis fülkékkel, de a képeknek
csak a helye van meg. A felújítását, már tervezik!
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Ciszterci Papírmalom rom
A papírmalom 1790. április 7-én kezdett el dolgozni. A korabeli szokásoktól eltérően Sólyban a
papírmalmot nem tőkeerős vállalkozó szakembernek adták ki bérbe, hanem döntően papírkészítő
mesternek. Ezek a mesterek egymást válogatva, nagy nehézségekkel küszködve, tartozásokkal
bírkózva próbálkoztak a bérlettel. A bérlők a bérletért készpénzt fizettek, papírbeszolgáltatást és
egyéb szolgáltatásokat adtak. A malom piaca biztosított volt, a vármegye többször élt panasszal,
hogy Sólyban nem tudott elegendő papírt vásárolni, mert idegennek adták el. A legfontosabb
vásárlók a Veszprém vármegye és Veszprém város adminisztrációi, a zirci apátság Kancelláriája és
rendtagjai, valamint a veszprémi Szammer-nyomda voltak. Az itt készült papírt nem elsősorban
könyvek, nyomtatványok készítéséhez használták, hanem fejléces levélpapírok, gazdálkodási-,
számvevőségi összeíró ívek, körözvények anyagául szolgáltak. Sóly papírjai megtalálhatók a megye
településeinek iratanyagaiban is. (Pápa, Zirc, Köveskál, Szentgál, Mencshely, Monoszló,
Nagyvenyim, Előszállás). A sólyi papírt is ellátták, az egyes papírfajták merítőszitáján alkalmazott
vízjellel. Több mint 60 sólyi vízjellel ellátott papírt ismerünk. A nemzetközi és magyar
elterjedtségű vízjeleken kívül egyéni vízjelaklamazással is találkozhatunk, mint a nyolc csúcsú
négyzetcsillag. Átlagosan 10 papírkészítő dolgozott a papírmalomban 1 merítőkáddal évi 250
munkanappal. Az 1800-as évek közepére a termelés korszerűtlenné vált a kibontakozó tőkés
gyáripari termeléssel szemben, nem tudta felvenni a versenyt a korszerű XIX. századi
papírüzemmel. A malom termelése 1851-ben megszűnt. A sólyi papírmalom a maga korában és
helyén betöltötte hivatását.
Forrás : balatoniromok.blogspot.hu, Fotó: Luiland
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Gá-kútja

A sólyi Szőlőhegy területén található,
2.1 km-re a település központjától.

Emlékhely - Szőlőhegy
A település központjától 1 km-re tekinthetjük meg az emlékhelyet.
Hegyártikulusok:
A négy évtizedig Hajmáskér és Sóly községekben szolgált nagytiszteletű Kovács Gyula adta át Sóly
község történetének egy igen fontos dokumentumát az utódjaként helyére lépő lelkésznek, Bikádi
Lászlónak. Ezután a „997-1997. Sóly Emlékbizottság” - mely a magyarság sorsának egyik döntő
jelentőségű eseményét: István fejedelem – később első királyunk – serege és az ellene lázadó
Koppány és követői közötti csata ezeréves évfordulójának méltó megünneplését tűzte ki céljául lelkesen dolgozott a fent említett dokumentum feldolgozásán.
Az emlékbizottságot két alapítvány: az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány, Sóly Község
Fejlesztéséért Alapítvány és Sóly Község Önkormányzata hozta létre. A kézzel írt és viaszpecséttel
ellátott dokumentumok, melyek a sólyi szőlőművelő kultúra múltbéli magas színvonalát és
elismertségét tükrözték, szinte követelték a nyilvánosságot, a közzétételét máig is tanulságos
tételeinek.
A dokumentumokat két, egymástól már formában is feltűnően különböző, dokumentumcsoportra
lehet bontani. A régebbieket 1821-ben vetették papírra. A papír, melyen a szépen író betűvető a
tollat vezette, valószínüleg az ebben az időben még üzemelő sólyi papírmalom terméke. Az első
rész a hegy törvényeit foglalja magába, melyeket artikulusoknak vagy articulusoknak neveznek.
Ezután a régi és új telepítésű szőlőbirtokok holdban és fertályban meghatározott mértékéről, a
birtokosokról – legtöbbször a lakóhely megjelölésével – és szomszédjaikról felvett kimutatás
következik. A harmadik részben a szőlők adásvételét rögzítik 1821-től 1847-ig. A negyedik rész a
táblatörzskönyveket foglalja magába, oldalanként két-két szőlőbirtok tulajdonosváltozásait
bemutatva, melyet egy hasonmás oldal bemutatásával szemléltetnek.
Az „újabb” dokumentumcsoport 1866-ban készült, hasonló összetételben, mint az előző. Ezt az
anyagot is artikulusok vezetik be, melyek a megváltozott körülmények miatt módosultak. A
hegytörvényeket valamennyi szőlőbirtokos aláírásával erősítette meg 1866. február 15-én. Sóly
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község képviselő testülete több mint 6 évvel később, 1872. november 4-én az abban foglaltakat
elfogadta és a falu 1796. évszámú pecsétjének viaszlenyomatával hitelesítette. Az artikulusok
leírása két példányban készült. A második rész a birtokok és birtokosok kimutatása, a szomszédok,
valamint az örökváltsági ár feltűntetésével. A harmadik rész a táblatörzskönyv, a szomszédok
ismételt megnevezésével. Az átiratban bemutatott táblázatok az eredetiben külön-külön oldalt
foglalnak el. Az 1821-es dokumentumcsomagot hasonmás formában és átiratban is, az 1866-os
iratokat csak átiratban mutatják be. A kiadványt dr. Csoma Zsigmond kandidátusnak, a
Mezőgazdasági Múzeum főtanácsosának szakértő tanulmánya zárja.
Ez a kiadvány a Sóly község iránt érdeklődők, valamint a hegyközségekkel foglalkozó szakemberek
számára is igen hasznos olvasnivalóként szolgálhat.

Forrás: https://soly.hu
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Esélyegyenlőségi programunk elkészítése során arra törekszünk, hogy településünkön az egyenlő
bánásmód feltételeit folyamatosan biztosítsuk és fenntartsuk, valamint az esélyegyenlőség
előmozdítását megvalósítsuk.
Mindezt tesszük Magyarország Alaptörvényének II. és XV. cikkében foglaltakkal azonosulva azon
meggyőződésből, hogy "az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és
az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg." valamint
"Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,
nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás,
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja." "Magyarország az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a
fogyatékkal élőket."
Sóly Község Önkormányzata elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása és fenntartása iránt, minden
polgár számára lehetővé kívánja tenni, hogy hátrányos megkülönböztetés nélkül élhessen a
településen, és lehetőségeihez mérten megtesz mindent annak érdekében, hogy megakadályozza
bárki áldozattá válását. Elengedhetetlen szempont a diszkriminációmentesség és
szegregációmentesség biztosításával a társadalmi integráció támogatása.
Helyi Esélyegyenlőségi Programunk elkészítésekor fontos szempont számunkra a hátrányos
helyzetű csoportok:

1)
2)
3)
4)
5)

mélyszegénységben élők és a romák,
gyerekek,
nők,
idősek és
fogyatékkal élők

képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének növelése, annak érdekében, hogy a
településünkön élők minél nagyobb eséllyel legyenek jelen a szabad munkaerő-piacon.
Továbbá előmozdítjuk a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését. Értékeinkkel összhangban küldetésünk a környezeti
normáknak megfelelő minőségű lakókörnyezet kialakítása a településünkön élő hátrányos
helyzetű csoportok számára. A jogszabályokban meghatározott ilyen irányú kötelező
feladatok ellátásán túl a település a társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházakkal,
önszerveződéseivel, egyesülettel együttműködve közösen törekszik érvényre juttatni az
esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.
Az Önkormányzat és intézményei a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet vállalnak
és felhasználva helyzetüket és befolyásukat, ahol csak lehetséges, segítenek leküzdeni a
diszkriminatív akadályokat annak érdekében, hogy Sóly olyan település legyen, ahol összetartó,
békés közösségben, egymást kölcsönösen megbecsülve élhessenek az emberek.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Sóly település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:






az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan
áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a
területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét
elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód
érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

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

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozások rövid bemutatása
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól:
A jelenleg hatályos rendeletet 2015. februárjában alkotta meg a Képviselő-testület. Az
Önkormányzat anyagi helyzetét, valamint a településen felmerülő szociális igényeket figyelembe
véve a Képviselő-testület többször módosította a rendeletet. A rendelet megalkotásakor, illetve a
rendelet módosításai alkalmával a Képviselő-testület célja az volt, hogy anyagi lehetőségei
figyelembe vételével a lehető legjobban segítse a településen élő rászoruló embereket.
A jelenleg hatályos rendelet az alábbi támogatásokra ad lehetőséget:
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A települési támogatás formái:
a) rendkívüli települési támogatás
b) temetési támogatás
c) gyermekszületési támogatás
d) tanévkezdési támogatás
e) karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatás
f) köztemetés
g) fűtéstámogatás
h) egyszeri támogatás idősek napjára
i) településen élő súlyosan beteg testi vagy szellemi fogyatékos (személyek/gyermekek)
támogatása
A rendelet 21.§-a értelmében lehetősége van az Önkormányzatnak különös méltánylást érdemlő
rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén azonnal megállapítható és kifizethető szociális
támogatást nyújtani.
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(X. 26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról:
Sóly Község Önkormányzata évek óta sikeresen nyújtott be pályázatot szociális célú tűzifa
támogatásra, nagy segítséget nyújtva ezzel a településen élő rászoruló személyek számára. A
szociális célú tűzifa támogatás elosztásának szabályait minden évben önkormányzati rendelettel kell
szabályozni.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

- SÓLY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA:
A településfejlesztési koncepció célja: A helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény a településfejlesztést és a településrendezést az önkormányzatok hatáskörébe utalta. A
„településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 5.§-a határozza meg a településfejlesztési koncepciót, amely
elkészítését megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit az 1. sz. mellékletben, részletes tartalmi
követelményeit a 2. sz. mellékletben rögzíti.
Az 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Továbbiakban:
Étv.) az alábbiakban határozza meg a településfejlesztési koncepció célját, szempontjait:
„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat
településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet,
társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a
táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.”
- TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV:
A kézikönyv bemutatja Sóly község értékeit, az eltérő karakterű településrészeket, illetve többek
között részletes építészeti útmutatóval szolgál.
- SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2019. (III. 01.)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről:
Az Önkormányzat évek óta elkülönít egy bizonyos összeget a költségvetésben a helyi civil
szervezetek támogatására. A helyi civil szervezetek a pályázaton nyert pénzösszegből különböző
programokat, foglalkozásokat tudnak megvalósítani.
-

RENDEZÉSI TERVEK: Településszerkezeti terv, Településrendezési terv

-

SÓLY TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM:

A program célja, hogy hatékony, eredményes stratégiát biztosítson a fenntartható fejlődés
érvényesítésére, a környezeti értékek védelmére, környezettudatos szemlélet települési
folyamatokban való megjelenéséhez. A programnak újszerű, a település valamennyi szereplőjében a
környezeti tudatosságot erősítő hatásos programnak kell lennie, mely képes a helyi folyamatok
egészét a környezetgazdálkodás szemszögéből átgondolni, és végrehajtásával létforrásaink
megőrzése érdekében konkrét, eredményes lépéseket tenni.
- EU 2020 Stratégia
- Nemzeti Reform Program,
- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011-től) és NTFS II. (2014-től)
- „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia (2007-2032)
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- Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024)
- Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia Irányok és célok (20102021)
- Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2021)
- Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
Forrás: https://soly.hu
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Térségi, társulási kapcsolatok - 2013. január 1-től a közigazgatás átszervezésének eredményeként
Sóly község a Veszprémi Járáshoz tartozik.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés elkészítéséhez a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer adatbázisa (www.teir.hu), valamint a helyi adatforrások
elemzései szolgáltak alapul. Felhasználtuk továbbá az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait, a hajmáskéri Bendola Humán Szolgáltató beszámoló Sólyra vonatkozó
adatait,. a hajmáskéri Lurkó Óvoda beszámolójának Sóly településsel kapcsolatos megállapításait,
valamint a Hajmáskér - Sóly Védőnői Szolgálat éves munkájáról szóló beszámoló adatforrásait.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Mélyszegénység: A mélyszegénység fogalmát a Havas Gábor által összeállított kritérium-rendszer
írja körül a legtalálóbban. Eszerint azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a
(i) nagyon alacsony iskolázottság és (ii) foglalkoztatási ráta, (iii) erős települési, lakóövezeti térségi
koncentráció és szegregáció, (iv) az ezekből következő súlyos szociális deficit és (v) a hátrányos
társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.
Forrás:http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP%20513
%20kutatas_1kor_Zarotanulmany.pdf
A szegénység okai között szerepelnek a jövedelmi viszonyok, a munkanélküliség, az egészségi
állapot, a gyermekszegényég, a családok gyermekszáma, az alacsony vagy elavult iskolai
végzettség, a kulturális és társadalmi hátrányok, szocializációs hiányosságok. Sóly községben a
mélyszegénységben élők és romák jelenléte nagyon alacsony. Évek óta nagyon alacsony a
közfoglalkoztatásban részt vevők száma is. Problémát jelent, hogy a közfoglalkoztatottak nagyrészt
nők, akik a nehéz fizikai munkákat nem tudják elvégezni. Ez különösen a tavasztól őszig terjedő
időszakokban jelent problémát, amikor sok a szabadtéri fizikai erőnlétet igénylő feladat (fűnyírás,
település karbantartása).
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos emberek, valamint a pályakezdő fiatalok.
A nők esetében gyakori probléma a gyermekvállalás kérdése valamint, amennyiben már van
gyermek, akkor az esetleges gyermekelhelyezés problémája. Ezen problémák esetleges felmerülése
miatt a munkáltatók szívesebben alkalmaznak férfi munkavállalót. A fiatalok esetében problémát a
gyakorlat hiánya jelenti, mert nem szívesen szánnak időt a betanításra és a fiatal munkavállalók
képzésére. Az idős korosztálynál viszont már a teherbírás csökkenése miatt félnek a munkáltatók és
nem szívesen bíznak rájuk feladatokat.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
c) közfoglalkoztatás
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti
állandó népesség (fő)
Év

Férfi
Nő
Összes
(TS
(TS
en
0803) 0804)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)
Férfi (TS
0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

2012

173

174

347

7

4,0%

10,3

5,9%

17

5,0%

2013

174

170

344

6,5

3,7%

7,75

4,6%

14

4,1%

2014

172

172

344

4,75

2,8%

8

4,7%

13

3,7%

2015

180

179

359

4

2,2%

3

1,7%

7

1,9%

2016

183

184

367

4,75

2,6%

4

2,2%

9

2,4%

na

3,75

na

3,5

na

7

na

2017 n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
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A regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők számát tekintve fokozatosan csökkenő
tendencia állapítható meg az évek előrehaladtával. 2016-ban 2 fővel emelkedett a számuk, majd a
következő évben ismét csökkenést figyelhettünk meg. A nemek arányát összehasonlítva a nők
vannak többségben.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
korcsoportok szerint
Regisztrált
munkanélküliek/
nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen
20 év alatti
20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év
59 év feletti

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17

14

13

7

9

6

Fő

0

0

0,25

0

0,25

0

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

0,0%
1,75
10,1%
2
11,6%
4,25
24,6%
2,25
13,0%
2,75
15,9%
1
5,8%
1,25
7,2%
1,5
8,7%
0,5
2,9%

0,0%
4
28,1%
0,75
5,3%
1,75
12,3%
1
7,0%
1,5
10,5%
0,75
5,3%
2,5
17,5%
0,5
3,5%
1,5
10,5%

2,0%
1,5
11,8%
2,75
21,6%
2
15,7%
1,5
11,8%
1,25
9,8%
1,25
9,8%
0
0,0%
1,5
11,8%
0,75
5,9%

0,0%
1,25
17,9%
1,5
21,4%
0,25
3,6%
1,25
17,9%
1,25
17,9%
1,25
17,9%
0,25
3,6%
0
0,0%
0
0,0%

2,9%
1,25
14,3%
2
22,9%
1
11,4%
0,75
8,6%
1
11,4%
1,25
14,3%
0,25
2,9%
0,25
2,9%
0,75
8,6%

0,0%
1
16,0%
0,75
12,0%
0,5
8,0%
0,75
12,0%
1,25
20,0%
0,5
8,0%
0,25
4,0%
0,25
4,0%
1
16,0%

Fő
összesen

Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
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2017-ben a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint a
következőképpen alakult: a 40-44 éves korosztályt képviselők voltak legtöbben, 20 év alattiak pedig
legkevesebben, számuk 0. A különböző korcsoportokat elemezve azt tapasztaltuk, hogy 2012-ben a
30-34 évesek, 2013-ban a 20-24 évesek, 2014., 2015. és 2016. években a 25-29 évesek voltak
magasabb arányban az álláskeresők között.
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás:
TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek
aránya

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül

%

Férfi

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

2,9
8,77
4,08
7,14
0
10,3

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya 2017-ben volt a legmagasabb,
2016-ban pedig a legalacsonyabb, mert számuk ebben az évben 0 volt.
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Év

Férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

2012 n.a.
n.a.
n.a.
2013 n.a.
n.a.
n.a.
2014 n.a.
n.a.
n.a.
2015 n.a.
n.a.
n.a.
2016 n.a.
n.a.
n.a.
2017 n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Férfi

Nő

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A pályakezdő álláskeresők és a 18-29 éves népesség számára vonatkozó adatok közül a 2012. és
2013. évi adatok állnak rendelkezésünkre. 2013-ban ugrásszerűen megnőtt a nyilvántartott
pályakezdő álláskeresők száma a településen.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
Legalább az általános iskola 8. Iskolai végzettséggel
évfolyamát elvégzett 15 éves nem rendelkező 15 éves
és idősebb népesség, a
és idősebb népesség, a
megfelelő korúak
megfelelő korúak
Év
százalékában
százalékában

2001
2011
Forrás: TeIR,
KSH
Népszámlálás

Férfi

Nő

Férfi

Nő

%
90,5%
97,3%

%
89,5%
94,6%

%
9,5%
2,7%

%
10,5%
5,4%
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2001. és 2011. között jelentősen csökkent az iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és
idősebb népesség aránya.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás:
TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Fő
17
14
13
7
9
7

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Általános iskolai
végzettség

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség

Fő
3,25
3,75
2,75
0,5
2
1,25

Fő
14
10,5
10
6,5
6,75
6

%
18,8%
26,3%
21,6%
7,1%
22,9%
17,2%

%
80,9%
73,7%
78,4%
92,9%
77,1%
82,8%
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A 2012-2017 években kevesebb, mint felére csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. A
regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlását
tekintve hullámzó tendencia figyelhető meg a 2012-2017. években.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, Területi
Államháztartási és
Közigazgatási Információs
Szolgálat (TÁKISZ)

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók
száma

8. évfolyamot eredményesen befejezte a
felnőttoktatásban

Fő

Fő

%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A felnőttoktatásban résztvevőkre vonatkozóan nincsenek adataink.
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Év

Középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen

Fő

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Fő

Fő

%

%

2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2014
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2015
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2017
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

Középiskolai
tanulók száma a
felnőttoktatásban
(TS 3601)

Fő

%

Fő

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A középfokú iskolában felnőttoktatásban résztvevők számára vonatkozóan nincsenek adataink.

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

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

15-64 év közötti állandó
népesség száma

Álláskeresési
segélyben
részesülők
(fő)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

347
344
344
359
367
n.a.

0,5
1,25
0,75
0
0,5
n.a.

0,1%
0,4%
0,2%
0,0%
0,1%
n.a.
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Az álláskeresési segélyben részesülők száma nagyon alacsony volt 2012-2017-ig, 2015-ben pedig
számuk 0 volt. 2015-ben a rendszeres szociális segély megszűnt.
rendkívüli települési támogatás
gyermekszületési támogatás
temetési támogatás
tanévkezdési támogatás
szociális célú tűzifa támogatás
fűtéstámogatás
karácsonyi csomag
súlyosan beteg, testi vagy szellemi
fogyatékos személyek támogatása
időskorúak és/vagy tartósan betegek
támogatása
Forrás: helyi adatszolgáltatás

2015
4
2
1
5
9

2016
3
3
1
11
26

2017
9
0
2
6
26
25
102

2018
12
0
0
4
24
11
113

9
46

2015-2016. években Sólyban nem volt fűtéstámogatás, karácsonyi csomag, súlyosan beteg, testi
vagy szellemi fogyatékos személyek támogatása, időskorúak és/vagy tartósan betegek támogatása.
2017-ben nem volt időskorúak és/vagy tartósan betegek támogatása. 2018-ban nem volt súlyosan
beteg, testi vagy szellemi fogyatékos személyek támogatása a településen. 2017-2018-ig a sólyi
lakosok nem igényeltek gyermekszületési támogatást, valamint 2018-ban nem érkezett kérelem
temetési támogatás iránt. 2017. és 2018. években sok rászoruló személy kapott karácsonyi
csomagot.
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
Fő
17
14
13
7
9
7

Álláskeresési járadékra
jogosultak

Fő
6
3,25
3,25
1,75
3
2,5

%
34,7%
22,8%
25,5%
25,0%
34,3%
34,5%

Az álláskeresési járadékra jogosultak száma 2012., 2016. és 2017. években volt a legmagasabb,
2013-ban pedig a legalacsonyabb.
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás:
TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált
Egészségkárosodási és
munkanélküliek száma (negyedévek gyermekfelügyeleti támogatásban
átlaga)
részesülők átlagos száma 2015.
márc. 1-től érvényes módszertan
(2015. február 28-tól az ellátás
szerint
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

Fő

15-64 évesek %-ában

1,5
1,5
1,75
0,75
0,75
0,5

0
0
0
0
0
0

0,43%
0,44%
0,51%
0,21%
0,20%

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek átlagos
havi száma (2015. március 01-től az
ellátásra való jogosultság
megváltozott)

Fő

Munkanélküliek %ában

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem
munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek
rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak
álláskereső személy veheti igénybe. Figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló
juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT)
jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot
évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság
felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban
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vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem
tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb
módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi
szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől
közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló
juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai
végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az
önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a
lakókörnyezetét tartsa rendben.
Sólyban a rendszeres szociális segélyben részesülők száma nagyon alacsony volt 2012-2017-ig. A
településen élők az elemzett időszakban nem részesültek egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
b) szociális lakhatás
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
e) lakhatást segítő támogatások
f) eladósodottság
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

2012

Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből elégtelen
Ebből elégtelen
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
lakhatási
Bérlakás
lakhatási
Szociális
használt
lakhatási
lakhatási
Lakásállomány körülményeket állomány körülményeket lakásállomány
nem
körülményeket
körülményeket
(db)
biztosító
(db)
biztosító
(db)
lakáscélú
biztosító
biztosító
lakások száma
lakások száma
ingatlanok
lakások száma
lakások száma
(db)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
172
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

174
174
175
177

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013
2014
2015

Sólyban az évek előrehaladtával fokozatosan nőtt a lakásállományok száma, mely azt mutatja, hogy
szívesen költöznek településünkre az emberek.
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma

11
10
9
7

0
0
0

0

0
0

0

0

Forrás: TeIR, KSH
Tstar
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A lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma az évek múlásával folyamatosan
csökkent, örvendetes tény, hogy 2016-2017 években számuk 0 volt.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

Sóly községre nem jellemző a szegregáció.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény a következőket írja elő:
A helyi önkormányzatok feladatai
152. § (1)-(2)

*

(3) *
A helyi önkormányzat az
kötelezettségének részeként gondoskodik

egészségügyi

szakellátási

intézményműködtetési

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
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b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató
számára - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított
közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról,
c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló
vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a helyi
önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott
egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.
(3a) * A helyi önkormányzat (3) bekezdés szerinti vagyona a (3) bekezdés szerinti
intézményműködtetési kötelezettség keretében ellátandó egészségügyi szakellátási feladat
teljesítését szolgálja.
(4)-(5)

*

152/A. § * A települési önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi,
munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző
szervekkel és személyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységeket.
152/B. § * A járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban,
ahol működik egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával - a járásszékhely
város önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival
egészségtervet [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz ki, illetve
gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek során együttműködik a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok szereplőivel.
153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) * biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és
rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
d)

*

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék
kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrástermék
palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e
tevékenységeket.

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

A hajmáskéri háziorvosi szolgálat végzi Sólyban is az orvosi ellátást felnőttek és gyermekek
részére egyaránt.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH
Tstar

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
10
9
7
4
7
n.a.
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2012-től 2015-ig fokozatosan csökkent a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma, 2016ban 3 fővel többen rendelkeztek közgyógyellátási igazolvánnyal. A 2017-es adat még nem áll
rendelkezésünkre.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma

Összesen

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A TEIR rendszerében a feltüntetett évekre nem található adat az ápolási díjban részesített
személyekre vonatkozóan.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A sólyi Művelődési Ház rengeteg, színes programlehetőséget biztosít a lakosok és a településre
látogatók számára.
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Szolgáltatásaink:
Ifjúsági közösségi programok szervezése,
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése,
Közösségi internet hozzáférés biztosítása,
Közművelődési programok szervezése,
Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása,
Közösségfejlesztést elősegítő programok,
Hely biztosítása civil szervezetek számára,
Egészségfejlesztési folyamatok szervezése

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A településen roma nemzetiségi önkormányzat nincs, ezért ez a fejezet nem releváns, nincs adatunk.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Külterületen élők számára vannak hiányzó
közszolgáltatások
A digitális írástudás hiánya akadályozza a
munkanélküliek munkaerő-piacon történő
elhelyezkedését
A hátrányos helyzet átöröklődik a generációkra

Közszolgáltatásokra való csatlakozási pontok
kiépítése
Képzések bővítése, térítésmentes oktatási
programok szervezése, közterületen
térítésmentes WIFI szolgáltatás kialakítása
Közfoglalkoztatás folytatása, keretlétszám
növelésének elérése
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A családnak, a gyermeknek különösen fontos szerepe van a társadalomban, hiszen generációkon
keresztül örökítik át az értékeket, normákat, viselkedési szabályokat. Ahogyan a felnőtt embereket,
a gyermekeket is érinti az esélyegyenlőség hiánya, a hátrányos megkülönböztetés. A gyermekek
esélyegyenlőségét és a gyermekszegénységet kiemelt feladat megvizsgálni, ugyanis a gyermekkori
nélkülözés kedvezőtlenül befolyásolja a gyermek test-lelki és mentális fejlődését, jövőjét,
egészséges, kiegyensúlyozott felnőtté válását. A gyermekkori nélkülözés és a hátrányos
megkülönböztetés megtapasztalása az egész életpályáját meghatározhatja. A rossz egészségi
állapot, az átlagon aluli iskolai teljesítmény, a motiváció hiánya, a magatartási -és beilleszkedési
zavarok, a lemorzsolódás mind kedvezőtlen előjelek.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény az
alábbiakat írja elő:
III. fejezet: A gyermekek védelmének rendszere
14. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
15. § (1)

*

Pénzbeli és természetbeni ellátások:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b)

*

a gyermekétkeztetés,

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
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d) az otthonteremtési támogatás,
e)

*

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d)

gyermekek esélynövelő szolgáltatásai.

*

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b)

*

az utógondozói ellátás,

c)

*

a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

(4)

*

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i)

*

a megelőző pártfogás elrendelése.

(5) * A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve
letartóztatásba helyezett fiatalkorúak javítóintézeti ellátása. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről
külön törvény rendelkezik.
(6) * A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat - a külön
jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben - megilleti az a jog, hogy
személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
tevékenységüket értékeljék és elismerjék.
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Gyermekjóléti alapellátás:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
64. §
(6) * Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti
szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés (4)
bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat.
(7) * A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a
kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében
természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.
(8) * A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó
vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó
szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe
bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A
jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a
szociális intézményeket.
64/A. § * (1) A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít
a) a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére, ha olyan szociális szolgáltatás vagy
gyermekjóléti alapellátás - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - igénybevétele válik
szükségessé, amelyben az ellátott vagy a család nem részesül, vagy azt a szolgálat más okból
szükségesnek tartja,
b) a család- és gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban nem álló ellátott esetén akkor, ha az esete
nem tartozik a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alá,
és a szociális diagnózis elkészítéséhez valamennyi érintett hozzájárul.
(2) A szociális diagnózis elkészítését a 64. § (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagjai is
kezdeményezhetik a család- és gyermekjóléti központnál.
(3) A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az
igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni
ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális
diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a
szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint:
5. §
g) * gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység: a gyermekjóléti alapellátás, illetve
a gyermekvédelmi szakellátás keretében végzett tevékenység, függetlenül a feladatellátás e
törvényben nevesített formájától és módjától; a szolgáltató tevékenység célja a gyermekjólétnek,
azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak
biztosítása
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A gyermekjóléti alapellátások célja
38. § (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából
történő kiemelésének a megelőzéséhez.
(1a) * Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.
(2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult
lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben
kell biztosítani.
(3) * Ha a gyermekek átmeneti gondozását a települési önkormányzat ellátási szerződés keretében
biztosítja, és az ellátást nyújtó intézmény nem a települési önkormányzat területén működik, a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását lehetőség szerint a szülő lakóhelye szerinti települési
önkormányzatnak kell biztosítania.
Gyermekjóléti szolgáltatás *
A szolgáltatás tartalma *
39. § (1) * A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(2) * A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
c) * a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
(3) * A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
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b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel
való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
d) * tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
(3a) * A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.
(4) * A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a) * a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési
zavarok ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében,
c) * kezdeményezni
ca) * egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes
közreműködéssel is segíteni,
cb) * szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
ce) *
d)-e) *
(5) *
Sólyban alacsony a hátrányos helyzetű gyermekek száma. A sólyi Művelődési Ház egész évben sok
és változatos programlehetőségekkel segíti szabadidejük hasznos eltöltését.
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én

2012

0

4

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

Forrás: TeIR,
KSH Tstar

2012-ben a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4 fő volt. A későbbiekben a településen nem
voltak veszélyeztetett kiskorú gyermekek. Pozitívum továbbá, hogy védelembe vételre nem volt
szükség az utóbbi években. A hajmáskéri Bendola Humán Szolgáltató Gyermekjóléti és
Családsegítési feladatainak ellátásáról szóló beszámoló alapján Sóly község szociális helyzete az
átlagosnál jobbnak mondható, gyermekekkel kapcsolatos azonnali intézkedés megtételére évek óta
nem volt szükség. A településen történt, kiskorú ellen elkövetett tragikus bűncselekmény
következményeinek kezelése azonban nehéz feladatot jelent.
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
Önkormányzati
adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma
27
24
24
22,5
16
n.a.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2012-től fokozatosan
csökkenő tendenciát mutat.
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Év

50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
étkezésben
Óvodáztatási
Nyári
étkezésben
kedvezményes tankönyvrésztvevők
támogatásban étkeztetésben
résztvevők
étkezésre
ellátásban
száma iskola
részesülők
részesülők
száma
jogosultak részesülők
1-8.
száma
száma
óvoda
száma 1-13.
száma
évfolyam
évfolyam

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
Önkormányzati
adatok

A kedvezményes óvodai-iskolai juttatásokban részesülők számára vonatkozóan helyi
adatszolgáltatás segítségével a következőket állapíthatjuk meg a 2018-as évvel kapcsolatban: A
sólyi lakosok közül összesen 5 fő vette igénybe az iskolai étkezést. Ebből 1 fő részesült ingyenes
iskolai étkezésben, fizetős (50%) iskolai étkezést nem vettek igénybe, fizetős (100 %) iskolai
étkezést viszont 4 fő vett igénybe.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A szegregáció nem jellemző Sóly településre.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
d) gyermekjóléti alapellátás
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e) gyermekvédelem
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
önkormányzati
adatgyűjtés

Hajmáskér és Sóly községekben 2 védőnői körzet működik. Sólyban heti rendszerességgel
fogadóórára került sor. Hajmáskér - Sóly Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló
beszámolója alapján Sóly községben 8 várandós, 1 szociális és 1 egészségügyi okból veszélyeztetett
személy él. 0-11 hónapos:1 fő, aki szociálisan veszélyeztetett volt. 12-35 hónapos: 13 fő, 1
egészségügyi okból veszélyeztetett volt. 3-6 éves:32 fő, 2 egészségügyi okból veszélyeztetett
gyermek volt.
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Betöltetlen felnőtt
Háziorvos által
háziorvosi
ellátott személyek
praxis/ok száma
száma

Év

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016
2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
önkormányzati
adatgyűjtés

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

A gyermekorvosi ellátás jellemzőire vonatkozóan nincsenek adataink a TEIR adatbázisból.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek
Nem
száma (munkanélküli önkormányzati
Bölcsődébe beírt
szülő, veszélyeztetett bölcsődék száma
gyermekek száma
gyermek, nappali
(munkahelyi,
tagozaton tanuló
magán stb.)
szülő)

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma

2012

0

0

n.a.

n.a.

2013

0

0

n.a.

n.a.

2014

0

0

n.a.

n.a.

2015

0

0

n.a.

n.a.

2016

0

0

n.a.

n.a.

2017

0

0

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
Önkormányzati
adatgyűjtés

Sólyban nincsen bölcsőde, óvoda és iskola. A falutól néhány km-re lévő Hajmáskér településre járnak
óvodába és általános iskolába a sólyi gyermekek, szállításuk mindig megoldott. A 2018. évre
vonatkozó óvodai beszámoló alapján 2 fő bejáróról van tudomásunk.
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

Működő,
Működő (összes)
önkormányzati
bölcsődei férőhelyek
bölcsődei férőhelyek
száma
száma

Egyéb, nem
önkormányzati
Családi napköziben
bölcsődei
engedélyezett férőhelyek
(munkahelyi, magán száma (december 31-én)
stb.) férőhelyek száma

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
Intézményi

A bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek számára vonatkozóan nincsenek
adataink.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény szerint:
6. §(2a) * A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz,
hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek
növeléséhez.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
67/A. § * (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) * a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő
fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

n.a.

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

n.a.

Óvodai férőhelyek száma

n.a.

Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...hig):

n.a.

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

n.a.

Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok
száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

n.a.

Fő

Hiányzó létszám

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
3-6 éves
férőhelyek
feladatellátási
gyermekek
Óvodai
gyermekcsoporto
korú
száma
helyek száma
száma
gyógypedagógiai
k száma gyermeke
(gyógypedagógia (gyógypedagógia (gyógypedagógia gyermekcsoporto
gyógypedagógiai
k száma
i neveléssel
i neveléssel
i neveléssel
k száma
neveléssel együtt
együtt)
együtt)
együtt)

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
Önkormányzat
i adatgyűjtés

Az óvodai nevelésre vonatkozóan nincsenek adataink.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola Általános iskola
1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon
Általános
tanulók száma tanulók száma
iskolások
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai
száma
oktatással
oktatással
együtt)
együtt)

Napközis általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(iskolaotthonos tanulókkal együtt)

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2012/2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013/2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014/2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015/2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016/2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai
Az általános iskolai Általános iskolai feladatosztályok száma a
osztályok száma (a ellátási helyek száma
gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
oktatásban (a
oktatással együtt)
oktatással együtt)
nappali oktatásban)

1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

n.a.

n.a.

n.a.

2012/2013

n.a.

n.a.

n.a.

2013/2014

n.a.

n.a.

n.a.

2014/2015

n.a.

n.a.

n.a.

2015/2016

n.a.

n.a.

n.a.

2016/2017

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR,
KSH Tstar
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban (TS 2301)

Fő
2011/2012

n.a.

2012/2013

n.a.

2013/2014

n.a.

2014/2015

n.a.

2015/2016

n.a.

2016/2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Az általános iskolai ellátásra vonatkozóan nincsenek adataink.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Gyermekek iskolán kívüli és nyári szabadidős
programjainak szervezetlensége

Gyermekeket érintő iskolán kívüli és nyári
szabadidős tevékenységének hasznos eltöltése,
nyári gyermektáborok szervezése
Az információáramlás elősegítése, cselekvései
terv megbeszélése, kidolgozása
A gyermekek jövőjének figyelemmel kísérése,
konzultáció a szülőkkel

A jelzőrendszer hatékonyságának növelése
Csökken a gyermekek életszínvonala
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező,
legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel
támogatott igazságtalanság. Sajnos gyakran nem könnyű fellépni ellene.
Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. A nők
gazdasági aktivitását nagymértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk.
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak
körében a gyereknevelés - lényegében függetlenül a gyerek korától - valamelyest növeli a
munkavállalás valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők
aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen vagy
idősebb gyereket nevelő nőké, a gyereknevelés aktivitáscsökkentő hatása annál nagyobb, minél
kisebb a gyerek. Befolyásolja a nők gazdasági aktivitását a gyermekek száma is, a három vagy több
gyermek radikálisan csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A gyereküket egyedül nevelő nők
inkább kívánnak munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s ugyanannyi és
ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIr
és helyi
adatgyűjtés

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

173
174
172
180
183
n.a.

174
170
172
179
184
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

7
7
5
4
5
4

10
8
8
3
4
4
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2012-2014-ig a nemek arányát tekintve a munkanélküliség a nők körében magasabb volt. 20152016-ig a férfi munkanélküliek száma 1-1 fővel volt több. 2017-ben pedig a munkanélküliséget
megfigyelve a férfiak és a nők aránya egyenlő volt.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény szerint:
65. § * Ez a törvény a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja
a) a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
b) a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
c) a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról,
d) * az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének
alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 7-i
2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
e) a Tanács 97/80/EK irányelve a bizonyítási kötelezettségről a nemi hovatartozás alapján történő
diszkriminációs esetekben,
f) a Tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet
nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról,
g) a Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános
kereteinek a létrehozásáról,
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h) * a Tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása
tekintetében történő végrehajtásáról,
i) * a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött,
felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv,
j) * a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és
munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK tanácsi
irányelv,
k) * a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre
jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító
jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december
13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
l) * a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és
munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról,
valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó
munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv,
m) * a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok
gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-i 2014/54/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.
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.)
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
Védőnők száma
gyermekek száma
védőnőnként
2012

n.a.

n.a.

n.a.

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás:
TeIR és
helyi
adatgyűjtés

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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Nincsenek rendelkezésünkre álló adatok a családtervezés, anya-és gyermekgondozás területére
vonatkozóan. Sólyban a védőnői szolgálatot 2 fő hajmáskéri védőnő látja el. A védőnői hálózat
hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja.
A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama
gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a
gyermek családi körülményeire.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként egyre többen tudják, hogy
problémáikkal hova fordulhatnak segítségért.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A település közéletében, főkén civil szervezetekben betöltött funkcióiknak köszönhetően, a nők
aktivitása magasabb, mint a fériaké.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nőket, elsősorban a gyermekes édesanyákat
fokozottabban érinti a munkanélküliség
A gyermekvállalás utáni munkavégzés
nehézségei (gyermek betegsége, édesanya
otthoni feladatai)
Rossz egészségi állapot

Nőkre szabott foglalkoztatási programok
kezdeményezése
Családbarát munkahelyek létrehozása
Szűrővizsgálati időpontokról megfelelő
tájékoztatás
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma

Összes nyugdíjas

2012

51

63

114

2013

52

55

107

2014

50

51

101

2015

48

50

98

2016

47

55

102

2017
Forrás:
TeIR, KSH
Tstar

n.a.

n.a.

n.a.

Az évek előrehaladtával fokozatosan csökkent a nyugdíjasok száma, majd 2016-ban minimális
emelkedést figyelhettünk meg. A 2017-es évre vonatkozóan nincsenek rendelkezésünkre álló
adataink.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek
száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő

Fő

%

Fő

Fő

%

17

2

12%

0

n.a.

n.a.

14

2

14%

0

n.a.

n.a.

13

2

18%

0

n.a.

n.a.

7

0

0%

0

n.a.

n.a.

9

1

11%

0

n.a.

n.a.

7

1

17%

0

n.a.

n.a.

Forrás:
Helyi
adatgyűjtés,
TeIR

A regisztrált munkanélküliek közül nagyon kevés volt az 55 év feletti személyek száma.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
c) idősek informatikai jártassága
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Fő

Fő

%

2012

65

0

0,00%

2013

61

0

0,00%

2014

58

0

0,00%

2015

56

0

0,00%

2016

53

0

0,00%

2017
Forrás:
TeIR, KSH
Tstar

n.a.

0

A 65 év feletti lakosság száma folyamatosan csökkent az évek múlásával Sólyban.
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma
(fő)

2012

n.a.

2013

n.a.

2014

n.a.

2015

n.a.

2016

n.a.

2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

n.a.

Az időskorúak járadékában részesítettek átlagos számáról nincsenek adataink.
A társadalmak elöregedése globális problémává lett, különösen a fejlett ipari térségekben,
országokban, így az Európai Unióban és Magyarországon is.
Fontos feladat, hogy hosszú távon olyan társadalmi és gazdasági környezet kerüljön kialakításra a
településen, amelyben az idősödő és az idős emberek minél tovább meg tudják őrizni aktivitásukat.
Fontos, hogy teret nyerjen egy újfajta szemléletmód, mellyel növelhető az időskor presztízse, és az
idősek iránti szolidaritás.
Ma Magyarországon - egyelőre - az idősek inkább diszkrimináció áldozatai, s nem értékes,
integrált, értékteremtő részei társadalmunknak. Országos, és helyi szinten is megoldandó feladattal
állunk szemben.
Kiemelten fontos cél kell legyen, hogya településen élő idős emberek megőrizhessék emberi
méltóságukat, önállóságukat és autonómiájukat. A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való
foglalkozás megfelelő. Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy
része minden lakos számára helyben biztosított, amelyek egy része kifejezetten az időskorúak
részére szerveződik, ilyenek pl. nyugdíjas klubdélutánok.
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep
jutott az egyházi szociális gondoskodásnak. A Hajmáskér - Sólyi Református Társegyházközség
alkalmazásában több helyi gondozó, rendszeresen látogat és segít időskorúakat.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
A nyilvános/települési
Muzeális
A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
intézmények
könyvtárak száma
száma (leltári állomány)
száma
1
2.198
0
1
2.295
0
1
2.276
0
1
2.325
0
1
1.610
0
1
0

Közművelődési
intézmények
száma
1
1
1
1
1
1
66

Forrás:
TEIR

Sólyban az idős lakosok aktívak, sok programot szerveznek, és sok más emberek által szervezett
programon is részt vesznek, településünkön több féle programlehetőség van számukra. Sóly
Községi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete lehetőséget biztosít az
időseknek a közös programokon való részvételre. A településen található közművelődési intézmény
sok és változatos programnak, előadásnak ad otthont.

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

fejlesztési lehetőségek

Egészségügyi problémák mérséklése

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások
bővítése, sportolási lehetőségek fejlesztése,
rendszeres szűrővizsgálatok biztosítása,
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
prevenciós szemlélet erősítése
Olyan programok szervezése, amelyben a fiatal
és idős generáció tagjai is szívesen képviseltetik
magukat
Csatlakozás a nyugdíjasklubhoz

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége

Elmagányosodás
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A sérült emberek olyan teljes jogú tagjai a társadalomnak, akik a többségi társadalom tagjainak
gondoskodására szorulnak. Emberi méltóságukat mindig, minden körülmények között tiszteletben
kell tartani. Nem csak feladatunk, hanem erkölcsi kötelezettségünk felkarolásuk, és a társadalom ba
való befogadásuk elősegítése. A fogyatékosság, a valamiben való akadályozottság számos területen
jelentkezhet. A legelterjedtebb felfogás szerint fogyatékos személy: aki
• érzékszervi (különösen látás- és hallásbéli) és/vagy
• mozgásszervi és/vagy
• testi teljességét és/vagy
• 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.
Sólyban alacsony a fogyatékossággal élő személyek száma. A megváltozott munkaképességű
személyek esetében a mozgáskorlátozottság, látáskárosodás tartoznak a leggyakrabban előforduló
problémák közé.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - szociális ellátásaiban részesülők száma Férfiak
Nők

Összesen

2012

10

2

12

2013

11

2

13

2014

9

2

11

2015

9

3

12

2016

8

2

10

2017

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR,
KSH Tstar

Az évek múlásával Sóly községben a megváltozott munkaképességű személyek szociális
ellátásaiban részesülők számát tekintve hullámzó tendencia volt megfigyelhető. A nemek arányát
elemezve megállapítható, hogy közülük a férfiak voltak többen.
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

2012
2013
2014
2015
2016

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar; a
központi
adatokat
célszerű
bontani a helyi
adatszolgáltatók
segítségével

n.a.

n.a.

n.a.

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek számáról nincsenek adataink.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A sólyi Művelődési Ház akadálymentesített. Sóly Község Önkormányzatának hivatalos honlapja
szintén akadálymentesített.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés nehézségei,
nem megoldott a környezetük teljes körű
akadálymentesítése
Elfogadás hiánya

Akadálymentesített környezet biztosítása,
információs és kommunikációs akadályok
megszüntetése, korszerű fejlesztési lehetőségek
bővítése
Közösségi életbe történő aktív bevonás
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A községben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban
vesz részt a civil szervezetek programjain. Az önkormányzat költségvetési rendeletében
meghatározottak szerint támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit. A jelenleg működő
szervezetek a következők: a Nyugdíjas Klub, a Sólyi Dalkör, a Nők Sólyért Egyesület, a Kertbarát
Kör, az 1000 Éves Sólyi Templomért Alapítvány, a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyház, a
katolikus egyház is bekapcsolódik a közösségi életbe. A helyi civil szervezetek más települések
hasonló szervezeteivel is jó kapcsolatban állnak és időnként közös rendezvényeket, táborokat,
fellépéseket szerveznek. A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, ezért
nemzetiségi önkormányzat sincs, továbbá más nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki.
A kulturális és közösségi élet jelentős része a 2011. óta működő IKSZT-ben folyik, amely helyet ad
civil szervezeteknek is. A civil szervezetek, célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztéséhez, az időkorúak
kulturálódásához, a hagyományőrzésen át, a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába. A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat
tevőleges bevonásával történt, az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg
a program intézkedési tervét. Az adatgyűjtés kiterjedt az önkormányzaton kívül az intézményekre,
társintézményekre, közoktatási intézményekre, szervekre. Az összegyűjtött adatok elemzésekor
megfogalmazódtak a településen élők problémái, az esélyegyenlőség biztosítását segítő
megoldások. Az adatgyűjtés kiterjedt Sóly Község közigazgatási területén a kistérségi és helyi
dokumentumokra. A Program átfogó képet ad a községben élő célcsoportok hétköznapi életéről,
lehetőségeiről, jövőjéről. Az elkészült dokumentumtervezet a helyben szokásos módon, Sóly
honlapján (www.soly.hu) kerül közzétételre, azzal a céllal, hogy a lakosság megismerje és
véleményét elmondja.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. A Képviselő-testület által elfogadott
Esélyegyenlőségi Programot Sóly község honlapján elérhetővé tesszük a megvalósításában
résztvevő szervezetek és a lakosság számára. A monitoring a társszervezetek vezetői, a célcsoportok
képviselői, a civil szervezetek képviselői, és a Polgármesteri Hivatal munkatársai bevonásával
történik.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Külterületen élők számára
hiányzó közszolgáltatások

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Közszolgáltatásokra való csatlakozási
vannak
pontok kiépítése

Képzések
bővítése,
térítésmentes
A digitális írástudás hiánya akadályozza
oktatási
programok
szervezése,
a munkanélküliek munkaerő-piacon
közterületen
térítésmentes
WIFI
történő elhelyezkedését
szolgáltatás kialakítása
A hátrányos helyzet átöröklődik a
Közfoglalkoztatás
folytatása,
generációkra
keretlétszám növelésének elérése
Gyermekeket érintő iskolán kívüli és
nyári
szabadidős
tevékenységének
Gyermekek iskolán kívüli és nyári
hasznos eltöltése, nyári gyermektáborok
szabadidős
programjainak
szervezése
szervezetlensége

Gyermekek

A
jelzőrendszer
növelése

hatékonyságának

Az
információáramlás
elősegítése,
cselekvései
terv
megbeszélése,
kidolgozása

Csökken a gyermekek életszínvonala

Idősek

A gyermekek jövőjének figyelemmel
kísérése, konzultáció a szülőkkel
Rendszeres
mozgást
biztosító
szolgáltatások
bővítése,
sportolási
lehetőségek
fejlesztése,
rendszeres
Egészségügyi problémák mérséklése
szűrővizsgálatok
biztosítása,
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
Nemzedékek
közötti
kapcsolat prevenciós szemlélet erősítése
nehézsége
Olyan programok szervezése, amelyben
a fiatal és idős generáció tagjai is
Elmagányosodás
szívesen képviseltetik magukat
Csatlakozás a nyugdíjasklubhoz
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Nőket,
elsősorban
a
gyermekes
édesanyákat fokozottabban érinti a Nőkre szabott foglalkoztatási programok
munkanélküliség
kezdeményezése
Nők

Fogyatékkal
élők

A gyermekvállalás utáni munkavégzés Családbarát munkahelyek létrehozása
nehézségei
(gyermek
betegsége,
édesanya otthoni feladatai)
Szűrővizsgálati időpontokról megfelelő
tájékoztatás
Rossz egészségi állapot
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és Akadálymentesített
környezet
sportprogramokhoz való hozzáférés biztosítása,
információs
és
nehézségei,
nem
megoldott
a kommunikációs
akadályok
környezetük
teljes
körű megszüntetése, korszerű fejlesztési
akadálymentesítése
lehetőségek bővítése
Elfogadás hiánya
Közösségi életbe történő aktív bevonás

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Közszolgáltatásokra való csatlakozási
pontok kiépítése
Képzések bővítése, térítésmentes
oktatási programok szervezése,
közterületen térítésmentes WIFI
szolgáltatás kialakítása
Közfoglalkoztatás folytatása,
keretlétszám növelésének elérése
Gyermekeket érintő iskolán kívüli és
nyári szabadidős tevékenységének
hasznos eltöltése, nyári gyermektáborok
szervezése

Gyermekek

Idősek

Az információáramlás elősegítése,
cselekvései terv megbeszélése,
kidolgozása
A gyermekek jövőjének figyelemmel
kísérése, konzultáció a szülőkkel
Rendszeres mozgást biztosító
szolgáltatások bővítése, sportolási
lehetőségek fejlesztése, rendszeres
szűrővizsgálatok biztosítása,
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
prevenciós szemlélet erősítése
Olyan programok szervezése, amelyben

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Önkormányzat – polgármester
Területileg
illetékes
munkaügyi
kirendeltség, Önkormányzat – polgármester,
IKSZT – vezető
Önkormányzat
–
polgármester,
Kormányhivatal munkaügyi osztálya

Önkormányzat – polgármester, IKSZT –
vezető
Bendola
Humán
jelzőrendszer tagjai

Szolgáltató

Bt.,

Bendola Humán Szolgáltató Bt.

Önkormányzat – polgármester, IKSZT –
vezető
Önkormányzat – polgármester, IKSZT –
vezető, Bendola Humán Szolgáltató Bt.
IKSZT - vezető
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a fiatal és idős generáció tagjai is
szívesen képviseltetik magukat
Csatlakozás a nyugdíjasklubhoz
Nőkre szabott foglalkoztatási
programok kezdeményezése
Nők

Családbarát munkahelyek létrehozása
Szűrővizsgálati időpontokról megfelelő
tájékoztatás

Fogyatékkal
élők

Akadálymentesített környezet
biztosítása, információs és
kommunikációs akadályok
megszüntetése, korszerű fejlesztési
lehetőségek bővítése

Területileg
illetékes
munkaügyi
kirendeltség, Önkormányzat – polgármester
Területileg
illetékes
munkaügyi
kirendeltség, Önkormányzat – polgármester
Önkormányzat – polgármester, IKSZT vezető
Önkormányzat
vállalkozások

–

polgármester,

helyi

Önkormányzat – polgármester, IKSZT vezető

Közösségi életbe történő aktív bevonás

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a mélyszegénységben élők életminőségén javíthatunk, fontos
számunkra, hogy a rászoruló személyeket segítsük kiegyensúlyozott életvitelük megalapozásában.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek jogainak érvényesülését, mint a civilizált
életkörülményekhez, az egészséges élethez való jogot, nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek
fejlesztésére, a felnőtt életre való tudatos felkészítésre.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi állapotára, biztonságára, képviseljük az érdekeiket,
felkaroljuk az egyedülálló embereket és segítjük őket a mindennapi életükben.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód érvényesítését, a megbecsülést,
tiszteletet, foglalkoztatásuk megkönnyítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségére, fontosnak tartjuk munkaerő-piaci
esélyeik javítását.
Sóly a települési szintű döntések előkészítésénél és meghozásánál mindig figyelembe veszi az
esélyegyenlőség követelményeit.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

Közszolgáltatási csatlakozási pontok kiépítése
Külterületen hiányzó közszolgáltatások

R- szolgáltatási igény felmérése a külterületen
K- közszolgáltatási csatlakozások engedélyes terveinek a megszerzése
H - közszolgáltatási csatlakozási pontok biztosítása
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bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Intézkedés címe:

igényfelmérés, források feltérképezése
tervezés, engedélyezés
kivitelezés
külterületen lakók - polgármester
Önkormányzat - polgármester
Tervezők, hatóságok Kivitelezők, szolgáltatók
R- félév
K- két év
H - öt év
R- szolgáltatást igénybe vevők száma
K- engedélyek beszerzése
H-közszolgáltatási csatlakozási pontok
felmérések

használatával

kapcsolatos

lakossági hozzájárulás szükségessége - kedvezményes hitel
a szolgáltatáshoz mérten aránytalanul magas költségek - alternatív
megoldások
önkormányzati forrás hiánya - pályázati támogatások
lakossági érdekeltségi hozzájárulás, önkormányzati források, pályázati
támogatások, szolgáltatói erőforrások

Térítésmentes képzési programok és WIFI
szolgáltatás
Digitális írástudás hiánya magas

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok R - közösségi internet hozzáférés és az
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és elektronikus közigazgatási végpont
hosszútávú időegységekre bontásban
szolgáltatás biztosítása
K- térítésmentes közterületi WIFI kapcsolat
elérhetővé tétele
H - digitális írástudás 70 %-os elérése
Tevékenységek
képzések bővítése a munkanélküliek körére
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
térítésmentes oktatási programok szervezése
közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás
biztosítása
Résztvevők és
helyi lakosság - polgármester, IKSZT- vezető
felelős
Partnerek
Önkormányzat - polgármester
IKSZT- vezető
Határidő(k) pontokba szedve
R- negyedév
K- egy év
H - három év
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Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Intézkedés címe:

R- szolgáltatást igénybe vevők száma
K - WIFI kapcsolat van/nincs
valamint H - digitális írástudók száma felméréssel
becsülve
érdektelenség az új tudás iránt - közvetlen
megkeresés
forrás hiánya az üzemeltetésre
önkormányzati saját erőforrás, oktatók, TÁMOP
források

Közfoglalkoztatás folytatása, keretlétszám
növelésének elérése
A hátrányos helyzet átöröklődik a generációkra

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Az önkormányzat és a Kormányhivatal
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és munkaügyi osztályának együttműködése
hosszútávú időegységekre bontásban
Közmunkába állás segítése
Nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedés
segítése
Egyéni képességek és képzettség fejlesztésének
elősegítése
Tevékenységek
1. Álláskereső munka folytatása
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Közfoglalkoztatás
3. Közmunkaprogram szervezése
4. Egyéni képesség és képzettség fejlesztő
programok szervezése
Résztvevők és
Önkormányzat-polgármester,
felelős
érintett intézmények – intézményvezetők
Kormányhivatal munkaügyi osztály
Veszprémi Szakképzési Centrum, Bendola
Humán Szolgáltató Bt
Partnerek
Kormányhivatal munkaügyi osztály, Bendola
Humán Szolgáltató Bt
Határidő(k) pontokba szedve
2019. december 31., majd ezután folyamatos
Eredményességi mutatók és annak
közfoglalkoztatásban résztvevők száma,
dokumentáltsága, forrása
a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedettek száma,
(rövid, közép és hosszútávon), valamint továbbtanulók száma
fenntarthatósága
új képzettséget, szakmát szerzők száma
Önkormányzati
döntés
alapján,
illetve
pályázattól függően fenntartható.
Kockázatok
Források hiánya – pályázatok benyújtása,
és csökkentésük eszközei
partnerek
keresése,
állami
programok
kihasználása (pl. ingyenes szakmaszerzési
lehetőségek a szakképző centrumokban)
Szükséges erőforrások
Személyi és tárgyi feltételek, költségvetési
forrás, humán erőforrások
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Intézkedés címe:

Gyermekeket érintő iskolán kívüli és nyári
szabadidős tevékenységének hasznos eltöltése,
nyári gyermektáborok szervezése
Feltárt probléma
Gyermekek iskolán kívüli és nyári szabadidős
(kiinduló értékekkel)
programjainak szervezetlensége, korlátozott
kulturális és üdülési lehetőségek az elsősorban
szegényebb családok gyermekei számára
Célok R- minden gyermek számára biztosított legyen
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és színházba jutás lehetősége
hosszútávú időegységekre bontásban
K - minden gyermek számára biztosított legyen a
távolabbi településeken szervezett
gyermekprogramok elérése
H - minden gyermek számára biztosított legyen
az üdülés vagy táborozás
Tevékenységek
csoportos programok szervezése
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
szállítóeszköz
problémájának
megoldása
(együttműködve a Református Egyházzal)
Résztvevők és
3 - 16 év alatti korosztály - polgármester,
felelős
IKSZT- vezető
Partnerek
Önkormányzat - polgármester
IKSZT,
helyi
civil
szervezetek, helyi
vállalkozók, egyházak
Határidő(k) pontokba szedve
R- egy év
K- két év
H - négy év
Eredményességi mutatók és annak
R- színházba járó hátrányos helyzetű gyermekek
dokumentáltsága, forrása
száma
(rövid, közép és hosszútávon), valamint K- a programokon részt vett gyermekek száma
fenntarthatósága
H - üdülésen vagy táborozáson részt vett
gyermekek száma
Kockázatok
saját forrás hiánya - pályázati források
és csökkentésük eszközei
felkutatása
szülők nem engedik el a gyermeket a
programokra - közvetlen meggyőzés
Szükséges erőforrások
önkormányzati támogatás, civil szervezetek
támogatása, pályázatok

Intézkedés címe
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, középés hosszútávú időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Az információáramlás elősegítése, cselekvései terv
megbeszélése, kidolgozása
A jelzőrendszer hatékonyságának növelése
Rövid táv: információáramlás
Közép táv: jelzőrendszer tagjainak bővítése
Hosszú táv: a rászorulók maximális segítése
1. Megbeszélés a jelzőrendszer tagjaival
2. Résztvevők együttműködése, egyeztetések az
információáramlás megkönnyítésének érdekében,
egymás kölcsönös tájékoztatása
3. A rendszer bővítése, új tagok bevonása
Bendola Humán Szolgáltató Bt., Jelzőrendszer tagjai
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Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve

Bendola Humán Szolgáltató Bt., Jelzőrendszer tagjai
Negyedévente
Rövid táv: 3 hónap
Közép táv: 6 hónap
Hosszú táv: 9 hónap

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

Szükséges erőforrások

Intézkedés címe

A jelzőrendszer tagjainak száma bővül
Gyakrabban vannak bejelentett esetek, ezáltal több
esetben megelőzik a problémát
Fenntarthatósága: kapcsolattartás, információáramlás,
kölcsönös együttműködés esetén
A
jelzőrendszertagjai
nem
kellően
aktívak
Figyelemfelhívás
a
rendszer
fontosságára
Technikai, humán, pénzügyi

A gyermekek jövőjének figyelemmel kísérése,
konzultáció a szülőkkel
Csökken a gyermekek életszínvonala

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Több napközis gyermek az iskolában
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és Szakkörök számának bővítése
hosszútávú időegységekre bontásban
Korrepetálások szervezése
Az iskolai könyvtárat több tanuló vegye igénybe
Szabadidő teljes kihasználása, konzultáció a
szülőkkel
Tevékenységek
1. Felmérés azoknak a gyermekeknek a
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
számáról, akik egyedül töltik a délutánt, illetve a
szünidőt
2. Iskolán kívüli tevékenységek számának
növelése
3. Motiválás az olvasásra
4. Tájékoztatás a sportolási lehetőségekről és a
mozgás fontosságáról
5. Sportprogramok szervezése
6. Túrákon, kirándulásokon való aktív részvétel
ösztönzése
Résztvevők és
Bendola Humán Szolgáltató Bt.
felelős
Oktatási intézmény vezetője, Polgármester
Partnerek
Bendola Humán Szolgáltató Bt.
Oktatási intézmény vezetője, Polgármester
Határidő(k) pontokba szedve
Folyamatos
Eredményességi mutatók és annak
Napközis gyermekek számának növekedése
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dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Szabadidős programok számának növekedése
valamint
Érdektelen diákok, nem igénylik a lehetőségeket
Megfelelő együttműködés hiánya
Tájékoztatás, kapcsolatfelvétel
Személyi, pénzügyi, önkormányzati, civil

Intézkedés címe

Nőkre szabott foglalkoztatási programok
kezdeményezése
Feltárt probléma
Nőket, elsősorban a gyermekes édesanyákat
(kiinduló értékekkel)
fokozottabban érinti a munkanélküliség
Célok R - Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ)
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és információs pont működtetése
hosszútávú időegységekre bontásban
K- közfoglalkoztatás bővítése
H – női munkanélküliek arányának csökkentése
Tevékenységek
tanácsadás,
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
figyelemfelhívás,
közfoglalkoztatásba történő bevonás,
területileg illetékes munkaügyi kirendeltségbe
történő irányítás, regisztrálás
Résztvevők és
Női munkanélküliek - polgármester, IKSZTfelelős
vezető
Partnerek
területileg illetékes munkaügyi kirendeltség
Önkormányzat - polgármester
IKSZT- vezető
Határidő(k) pontokba szedve
R- negyedév
K- egy év
H - két év
Eredményességi mutatók és annak
R- szolgáltatást igénybe vevők száma
dokumentáltsága, forrása
K- közfoglalkoztatásban résztvevők száma
(rövid, közép és hosszútávon), valamint H – női munkanélküliek száma
fenntarthatósága
Kockázatok
érdektelenség az információk iránt - közvetlen
és csökkentésük eszközei
megkeresés
közfoglalkoztatási programokhoz biztosított
központi források csökkenése
saját forrás hiánya
Szükséges erőforrások
területileg illetékes munkaügyi kirendeltség
támogatása, önkormányzati saját erőforrás

Intézkedés címe
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Családbarát munkahelyek létrehozása
A gyermekvállalás utáni munkavégzés
nehézségei
(gyermek betegsége, édesanya otthoni feladatai)
Célok Minden olyan intézkedés biztosítása, ahol az
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és önkormányzatnak ráhatása lehet a munkába való
hosszútávú időegységekre bontásban
visszatérés támogatására
Megfelelő mennyiségű óvodai férőhely
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Iskolai napközi otthon
Étkeztetés
Tevékenységek
1. Adatgyűjtés a problémás esetekről
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Tájékoztatás, kapcsolattartás
3. A vonzáskörzetben működő segítő szervezetek
feltérképezése, megkeresése
4. Programokba való bekapcsolódás
5. Munkahelyek, helyi vállalkozások felmérése,
vállalkozások ösztönzése, segítése
Résztvevők és
Önkormányzat, polgármester, jegyző, munkába
felelős
visszatérni szándékozó nők, munkaadók
Partnerek
Önkormányzat, polgármester, jegyző, munkába
visszatérni szándékozó nők, munkaadók
Határidő(k) pontokba szedve
Rövid táv: 6 hónap
Közép táv: 1 év
Hosszú táv: 3 év
Eredményességi mutatók és annak
A munkaerőpiacra visszatérő kismamák száma
dokumentáltsága, forrása
Adatgyűjtés,
folyamatos
kapcsolattartás,
(rövid, közép és hosszútávon), valamint tájékoztatás
fenntarthatósága
Kockázatok
Érdektelenség a visszatérők körében
és csökkentésük eszközei
A munkáltatók nem megfelelő hozzáállása,
alkalmazkodás
Megkeresés, kapcsolattartás
Szükséges erőforrások
Humán (1 fő), technikai feltételek

Intézkedés címe

Szűrővizsgálati időpontokról megfelelő
tájékoztatás,
szabadidős
programok
szervezése és a testedzés feltételeinek a
megteremtése
Feltárt probléma
Rossz egészségi állapot, a magányérzet
(kiinduló értékekkel)
kialakulásával nemcsak az anya mentális
állapota lehet rosszabb,
családi konfliktusokhoz is vezethet
Célok R-legyenek nők részére szervezett mentális
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és állapotot javító programok
hosszútávú időegységekre bontásban
K- a kisgyermekes anyák igényeihez igazodó
zöldterület és közpark fejlesztés
H - a testedzéshez szükséges bel- és kültéri
feltételek biztosítottak legyenek
Tevékenységek
igények felmérése, szabadidős programok
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
szervezése
zöldterületek, közparkok további tervszerű
fejlesztése
a kül- és beltéri testedzés feltételeinek a
megteremtése
Résztvevők és
nők és családanyák - polgármester
felelős
Partnerek
Önkormányzat – polgármester, IKSZT
Határidő(k) pontokba szedve
R- 6 hónap
K- két év
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Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Intézkedés címe

H - öt év
R- résztvevők és programok száma
K- fejlesztett közparkok nagysága, térbútorok,
valamint látogatások száma
H - beszerzett és telepített eszközök száma,
látogatások száma
forrás hiánya, érdektelenség
önkormányzati és pályázati támogatások, civil
felajánlások

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások
bővítése, sportolási lehetőségek fejlesztése,
rendszeres szűrővizsgálatok biztosítása,
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
prevenciós szemlélet erősítése
Egészségügyi problémák mérséklése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok R- az elérhető szűrővizsgálatokról tájékozottak
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és legyenek
hosszútávú időegységekre bontásban
K- a mozgás, az egészségtudatos
magatartásformák ismertté tétele
H - közös nyugdíjas kirándulások, programok
Tevékenységek
szűrővizsgálatok népszerűsítése
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások
bővítése
prevenciós szemlélet erősítése, az
egészségtudatos magatartás fejlesztése
programszervezés
Résztvevők és
idősebb korosztály - polgármester, IKSZTfelelős
vezető
Partnerek
Önkormányzat - polgármester
IKSZT
Háziorvos és egészségügyi szakemberek
helyi nyugdíjas klub
megyei nyugdíjas szervezetek
helyi civil szervezetek
Határidő(k) pontokba szedve
R- negyedév
K - egy év
H - két év
Eredményességi mutatók és annak
R- kiküldött tájékoztatók száma
dokumentáltsága, forrása
K- tájékoztatókon részt vettek száma
(rövid, közép és hosszútávon), valamint H - programok száma
fenntarthatósága
Kockázatok
érdektelenség, közönyösség, beletörődés, a
és csökkentésük eszközei
változtatás iránti fogékonyság
hiánya - közvetlen kapcsolatokkal
Szükséges erőforrások
önkormányzati és pályázati támogatások,
önkéntesség
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Intézkedés címe

Olyan programok szervezése, amelyben a
fiatal és idős generáció tagjai is szívesen
képviseltetik
magukat
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Egymáshoz közeledés, közös programokon való
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és részvétel
hosszútávú időegységekre bontásban
Generációk közötti összetartás a családban
Kölcsönös segítségnyújtás a családok között
Örömteli együttműködés
Tevékenységek
1. Helyzetfelmérés
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Lehetőség teremtése a különböző
korcsoportok számára generációs programokkal,
közös kirándulások szervezésével a közös
időtöltésre, egymástól való tanulásra
3. Óvodások, iskolások, nyugdíjasok közötti
társadalmi érintkezést szolgáló
tevékenységek szervezése
Résztvevők és
Nyugdíjasklub
felelős
Intézményvezetők
Bendola Humán Szolgáltató Bt.
Partnerek
Nyugdíjasklub
Intézményvezetők
Bendola Humán Szolgáltató Bt.
Határidő(k) pontokba szedve
Folyamatos
Eredményességi mutatók és annak
Közös programokon növekszik a gyermekek,
dokumentáltsága, forrása
fiatalok és idősek száma
(rövid, közép és hosszútávon), valamint Egyre több közös program a településen
fenntarthatósága
Kapcsolattartás az idősekkel
Programok finanszírozása
Kockázatok
A próbálkozás ellenére sem csökken a távolság
és csökkentésük eszközei
nemzedékek között
Érdektelenség a felek részéről
Folyamatos
kapcsolattartás,
programok
szervezése, finanszírozása
Szükséges erőforrások
Humán,
technikai,
pénzügyi,
civil,
önkormányzati támogatások

Intézkedés címe

Aktivitást nyújtó programokkal segítjük az
időseket, csatlakozás a nyugdíjasklubhoz
Elmagányosodás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Magányosság, elszigetelődés megelőzése
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és Idősek életminőségének javítása, aktivitásuk
hosszútávú időegységekre bontásban
segítése
Elmagányosodás megakadályozása kulturális
programok megrendezésével
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Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

1. Aktivitást megőrző programok megrendezése
2. Rendszeres mozgást biztosító programok
szervezése, lebonyolítása
3. Újabb program lehetőségek keresése, bővítése
Önkormányzat, Nyugdíjasklub, IKSZT
Önkormányzat, Nyugdíjasklub, IKSZT

Folyamatos
Nő a programokon részt vevő idősek száma
Programok változatos, széles választéka
valamint Az
intézmény
(nyugdíjasklub)
szakmai
programja alapján fenntartható
Pénzügyi forrás csökkenése, hiánya
Pénzügyi, humán, önkéntesség

Intézkedés címe

Akadálymentesített környezet biztosítása,
információs és kommunikációs akadályok
megszüntetése, korszerű fejlesztési
lehetőségek bővítése
Feltárt probléma
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
(kiinduló értékekkel)
sportprogramokhoz való hozzáférés nehézségei,
nem megoldott a környezetük teljes körű
akadálymentesítése
Célok R- felmérés, ütemterv elkészítése, prioritás
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és felállítása
hosszútávú időegységekre bontásban
K - tervek és engedélyek beszerzése
H - fizikai, információs és kommunikációs
akadályok megszüntetése
Tevékenységek
fizikai, információs és kommunikációs
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
akadályok felmérése
ütemtervkészítés a prioritásoknak megfelelően
tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása,
ahol ez szükséges
akadálymentesítések végrehajtása
burkolatlan utak aszfaltozása
Résztvevők és
önkormányzat, intézmények - polgármester
felelős
Partnerek
Önkormányzat - polgármester
tervezők,
kivitelezők,
intézményvezető,
háziorvos, helyi vállalkozások
Határidő(k) pontokba szedve
R- félév
K - két év
H - öt év
Eredményességi mutatók és annak
R- elkészült felmérési és ütemterv
dokumentáltsága, forrása
K- engedélyes tervek
(rövid, közép és hosszútávon), valamint H - akadálymentesített középületek száma és
fenntarthatósága
közlekedést szolgáló területek nagysága
Kockázatok
forrás hiány - pályázati lehetőségek kihasználása
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és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

önkormányzati és pályázati támogatások

Intézkedés címe

Közösségi életbe történő aktív bevonás,
foglalkoztatást és életminőséget javító
ellátások biztosítása
Feltárt probléma
Elfogadás hiánya, alacsony a fogyatékkal élő
(kiinduló értékekkel)
személyek foglalkoztatottsága
Célok A fogyatékkal élő személyek munkavégzései,
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és foglalkoztatási lehetőségeinek felderítése
hosszútávú időegységekre bontásban
Bevonás a tanulásba
Munkavégzésre,
foglalkoztatásra
történő
lehetőség fenntartása intézményi keretek között
Tevékenységek
1. Helyzetelemzés
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Munkalehetőségek feltérképezése
3. Önként vállalt feladat biztosítása az ellátottak
részére
Résztvevők és
polgármester, IKSZT- vezető, fogyatékos
felelős
személyek
Partnerek
területileg illetékes munkaügyi kirendeltség
Önkormányzat - polgármester
IKSZT- vezető
Határidő(k) pontokba szedve
Folyamatos
Eredményességi mutatók és annak
Szociális foglalkoztatásban részt vevők száma
dokumentáltsága, forrása
nő, kapcsolattartással, együttműködéssel,
(rövid, közép és hosszútávon), valamint segítségnyújtással fenntartható
fenntarthatósága
Kockázatok
Csökken a fogyatékkal élők életszínvonala,
és csökkentésük eszközei
jövedelme
Szükséges erőforrások
Költségvetési, személyi, tárgyi
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés
sorszáma

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
összhangja egyéb
Az intézkedés
feltárt
Az intézkedéssel
stratégiai
címe, megnevezése esélyegyenlőségi elérni kívánt cél
dokumentumokka
probléma
l
megnevezése

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításának eredményességét
eredményeinek
erőforrások
határideje
mérő indikátor(ok)
fenntarthatósága
(humán, pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Közszolgáltatási
csatlakozási
pontok kiépítése

Külterületen
hiányzó
közszolgáltatáso
k

2

Térítésmentes
képzési
programok és
WIFI
szolgáltatás

Digitális
írástudás hiánya
magas

Rövid távú cél szolgáltatási
igény felmérése
a külterületen
Közép távú cél közszolgáltatási
csatlakozások
engedélyes
terveinek a
megszerzése
Hosszú távú cél közszolgáltatási
csatlakozási
pontok
biztosítása
Rövid távú cél közösségi
internet
hozzáférés és az
elektronikus
közigazgatási
végpont
szolgáltatás
biztosítása
Közép távú céltérítésmentes
közterületi WIFI
kapcsolat
elérhetővé tétele
Hosszú távú cél digitális

Településfejlesztési
koncepció

igényfelmérés,
források
feltérképezése
tervezés,
engedélyezés
kivitelezés

Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia

képzések
bővítése a
munkanélküliek
körére
térítésmentes
oktatási
programok
szervezése
közterületen
térítésmentes
WIFI
szolgáltatás
biztosítása

külterületen
lakók polgármester

helyi lakosság polgármester,
IKSZT- vezető

2024.08.31.

Rövid távszolgáltatást
igénybe vevők
száma Közép
táv- engedélyek
beszerzése
Hosszú távközszolgáltatási
csatlakozási
pontok
használatával
kapcsolatos
felmérések

lakossági
érdekeltségi
hozzájárulás,
önkormányzati
források,
pályázati
támogatások,
szolgáltatói
erőforrások

2022.08.31.

Rövid távszolgáltatást
igénybe vevők
száma Közép táv
- WIFI kapcsolat
van/nincs
Hosszú táv digitális
írástudók száma
felméréssel
becsülve

Rövid távönkormányzati
negyedév Közép
saját erőforrás,
táv- egy év
oktatók, TÁMOP
Hosszú táv források
három év

Rövid táv - félév
Közép táv - két
év Hosszú táv öt év
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3

Közfoglalkoztatá
s folytatása,
keretlétszám
növelésének
elérése

A hátrányos
helyzet
átöröklődik a
generációkra

írástudás 70 %os elérése
Az
önkormányzat és
a
Kormányhivatal
munkaügyi
osztályának
együttműködése
Közmunkába
állás segítése
Nyílt
munkaerőpiacon
történő
elhelyezkedés
segítése Egyéni
képességek és
képzettség
fejlesztésének
elősegítése

Önkormányzatpolgármester,
érintett
intézmények –
intézményvezető
k
Kormányhivatal
2019.12.31.
munkaügyi
osztály
Veszprémi
Szakképzési
Centrum,
Bendola Humán
Szolgáltató Bt

közfoglalkoztatá
sban résztvevők
száma, a nyílt
munkaerőpiacon
elhelyezkedettek
száma,
továbbtanulók
száma új
képzettséget,
szakmát szerzők
száma
Önkormányzati
döntés alapján,
illetve
pályázattól
függően
fenntartható.

Személyi és
tárgyi feltételek,
költségvetési
forrás, humán
erőforrások

2019. december
31., majd ezután
folyamatos

csoportos
programok
szervezése
szállítóeszköz
problémájának
megoldása
(együttműködve
a Református
Egyházzal)

3 - 16 év alatti
korosztály polgármester,
IKSZT- vezető

2023.08.31.

Rövid távszínházba járó
hátrányos
helyzetű
gyermekek
száma Közép
táv- a
programokon
részt vett
gyermekek
száma Hosszú
táv - üdülésen
vagy
táborozáson
részt vett
gyermekek
száma

önkormányzati
támogatás, civil
szervezetek
támogatása,
pályázatok

Rövid táv- egy
év Közép távkét év Hosszú
táv - négy év

1. Megbeszélés a
jelzőrendszer

Bendola Humán
Szolgáltató Bt.,

2020.03.31.

A jelzőrendszer
tagjainak száma

Technikai,
humán,

Negyedévente
Rövid táv: 3

1. Álláskereső
munka
folytatása 2.
Közfoglalkoztatá
s 3.
Közmunkaprogr
am szervezése 4.
Egyéni képesség
és képzettség
fejlesztő
programok
szervezése

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

2

Rövid távú célminden gyermek
számára
biztosított legyen
Gyermekek
színházba jutás
iskolán kívüli és
lehetősége
nyári szabadidős
Gyermekeket
Közép távú cél programjainak
érintő iskolán
minden gyermek
szervezetlensége
kívüli és nyári
számára
, korlátozott
szabadidős
biztosított legyen
kulturális és
tevékenységének
a távolabbi
üdülési
hasznos
településeken
lehetőségek az
eltöltése, nyári
szervezett
elsősorban
gyermektáborok
gyermekprogra
szegényebb
szervezése
mok elérése
családok
Hosszú távú cél gyermekei
minden gyermek
számára
számára
biztosított legyen
az üdülés vagy
táborozás
Az
A jelzőrendszer
Rövid táv:
információáraml hatékonyságána információáraml

“Legyen jobb a
gyerekeknek!”
Nemzeti
Stratégia 20072032
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ás elősegítése,
cselekvései terv
megbeszélése,
kidolgozása

k növelése

ás Közép táv:
jelzőrendszer
tagjainak
bővítése Hosszú
táv: a rászorulók
maximális
segítése

3

A gyermekek
jövőjének
figyelemmel
kísérése,
konzultáció a
szülőkkel

Csökken a
gyermekek
életszínvonala

Több napközis
gyermek az
iskolában
Szakkörök
számának
bővítése
Korrepetálások
szervezése Az
iskolai
könyvtárat több
tanuló vegye
igénybe
Szabadidő teljes
kihasználása,
konzultáció a
szülőkkel

Nőket,
elsősorban a
gyermekes

Rövid távú cél Állami
Foglalkoztatási

tagjaival 2.
Résztvevők
együttműködése
, egyeztetések az
információáraml
ás
megkönnyítésén
ek érdekében,
egymás
kölcsönös
tájékoztatása 3.
A rendszer
bővítése, új
tagok bevonása
1. Felmérés
azoknak a
gyermekeknek a
számáról, akik
egyedül töltik a
délutánt, illetve
SÓLY KÖZSÉG a szünidőt 2.
ÖNKORMÁNY Iskolán kívüli
ZATA
tevékenységek
KÉPVISELŐszámának
TESTÜLETÉNE növelése 3.
K 3/2019. (III.
Motiválás az
01.)
olvasásra 4.
önkormányzati
Tájékoztatás a
rendelete a 2019. sportolási
évi
lehetőségekről és
költségvetéséről a mozgás
(civil szervezetek fontosságáról 5.
támogatása)
Sportprogramok
szervezése 6.
Túrákon,
kirándulásokon
való aktív
részvétel
ösztönzése

Jelzőrendszer
tagjai

Bendola Humán
Szolgáltató Bt.
Oktatási
intézmény
vezetője,
Polgármester

tanácsadás,
Női
figyelemfelhívás, munkanélküliek
közfoglalkoztatá - polgármester,

bővül
Gyakrabban
vannak
bejelentett
esetek, ezáltal
több esetben
megelőzik a
problémát
Fenntarthatóság
a:
kapcsolattartás,
információáraml
ás, kölcsönös
együttműködés
esetén

pénzügyi

hónap Közép
táv: 6 hónap
Hosszú táv: 9
hónap

2024.12.31.

Napközis
gyermekek
számának
növekedése
Szabadidős
programok
számának
növekedése

Személyi,
pénzügyi,
önkormányzati,
civil

Folyamatos

2021.12.31.

Rövid távszolgáltatást
igénybe vevők

területileg
illetékes
munkaügyi

Rövid távnegyedév Közép
táv- egy év

III. A nők esélyegyenlősége
1

Nőkre szabott
foglalkoztatási
programok
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kezdeményezése

édesanyákat
fokozottabban
érinti a
munkanélkülisé
g

Szolgálat (ÁFSZ)
információs pont
működtetése
Közép távú célközfoglalkoztatá
s bővítése
Hosszú távú cél
– női
munkanélküliek
arányának
csökkentése

2

3

Családbarát
munkahelyek
létrehozása

Minden olyan
intézkedés
biztosítása, ahol
A
az
gyermekvállalás önkormányzatna
utáni
k ráhatása lehet
munkavégzés
a munkába való
nehézségei
visszatérés
(gyermek
támogatására
betegsége,
Megfelelő
édesanya otthoni mennyiségű
feladatai)
óvodai férőhely
Iskolai napközi
otthon
Étkeztetés

Szűrővizsgálati
időpontokról
megfelelő
tájékoztatás,
szabadidős
programok
szervezése és a
testedzés
feltételeinek a
megteremtése

Rossz egészségi
állapot, a
magányérzet
kialakulásával
nemcsak az anya
mentális állapota
lehet rosszabb,
családi
konfliktusokhoz
is vezethet

Rövid távú céllegyenek nők
részére
szervezett
mentális
állapotot javító
EU 2020
programok
Stratégia
Közép távú cél- a
kisgyermekes
anyák
igényeihez
igazodó

sba történő
IKSZT- vezető
bevonás,
területileg
illetékes
munkaügyi
kirendeltségbe
történő irányítás,
regisztrálás

1. Adatgyűjtés a
problémás
esetekről 2.
Tájékoztatás,
kapcsolattartás
3. A
vonzáskörzetben
működő segítő
szervezetek
feltérképezése,
megkeresése 4.
Programokba
való
bekapcsolódás 5.
Munkahelyek,
helyi
vállalkozások
felmérése,
vállalkozások
ösztönzése,
segítése
igények
felmérése,
szabadidős
programok
szervezése
zöldterületek,
közparkok
további
tervszerű
fejlesztése a külés beltéri
testedzés

száma Közép
távközfoglalkoztatá
sban résztvevők
száma Hosszú
táv – női
munkanélküliek
száma

kirendeltség
támogatása,
önkormányzati
saját erőforrás

Hosszú táv - két
év

Önkormányzat,
polgármester,
jegyző, munkába
2022.12.31.
visszatérni
szándékozó nők,
munkaadók

A
munkaerőpiacra
visszatérő
Humán (1 fő),
kismamák száma
technikai
Adatgyűjtés,
feltételek
folyamatos
kapcsolattartás,
tájékoztatás

Rövid táv: 6
hónap Közép
táv: 1 év Hosszú
táv: 3 év

nők és
családanyák polgármester

Rövid távrésztvevők és
programok
száma Közép
táv- fejlesztett
közparkok
nagysága,
térbútorok,
látogatások
száma Hosszú
táv - beszerzett
és telepített

Rövid táv- 6
hónap Közép
táv- két év
Hosszú táv - öt
év

2024.12.31.

önkormányzati
és pályázati
támogatások,
civil felajánlások
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zöldterület és
közpark
fejlesztés Hosszú
távú cél - a
testedzéshez
szükséges bel- és
kültéri feltételek
biztosítottak
legyenek

feltételeinek a
megteremtése

eszközök száma,
látogatások
száma

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Rendszeres
mozgást
biztosító
szolgáltatások
bővítése,
sportolási
lehetőségek
fejlesztése,
rendszeres
szűrővizsgálatok
biztosítása,
egészségtudatos
magatartás
fejlesztése,
prevenciós
szemlélet
erősítése

Egészségügyi
problémák
mérséklése

Rövid távú célaz elérhető
szűrővizsgálatok
ról tájékozottak
legyenek Közép
távú cél- a
Idősügyi
mozgás, az
Nemzeti
egészségtudatos Stratégia 2010magatartásformá 2021
k ismertté tétele
Hosszú távú cél közös nyugdíjas
kirándulások,
programok

2
Egymáshoz
közeledés, közös
programokon
Olyan
való részvétel
programok
Generációk
szervezése,
Nemzedékek
közötti
amelyben a fiatal
közötti kapcsolat összetartás a
és idős generáció
nehézsége
családban
tagjai is szívesen
Kölcsönös
képviseltetik
segítségnyújtás a
magukat
családok között
Örömteli
együttműködés

EU 2020
Stratégia

szűrővizsgálatok
népszerűsítése
rendszeres
mozgást
biztosító
szolgáltatások
bővítése
prevenciós
szemlélet
erősítése, az
egészségtudatos
magatartás
fejlesztése
programszervez
és
1.
Helyzetfelmérés
2. Lehetőség
teremtése a
különböző
korcsoportok
számára
generációs
programokkal,
közös
kirándulások
szervezésével a
közös
időtöltésre,
egymástól való
tanulásra 3.
Óvodások,

idősebb
korosztály polgármester,
IKSZT- vezető

2021.12.31.

Nyugdíjasklub
Intézményvezető
k Bendola
2024.12.31.
Humán
Szolgáltató Bt.

Rövid távkiküldött
tájékoztatók
száma Közép
távtájékoztatókon
részt vettek
száma Hosszú
táv - programok
száma

önkormányzati
és pályázati
támogatások,
önkéntesség

Rövid távnegyedév Közép
táv - egy év
Hosszú táv - két
év

Közös
programokon
növekszik a
gyermekek,
fiatalok és
idősek száma
Egyre több közös
program a
településen
Kapcsolattartás
az idősekkel
Programok
finanszírozása

Humán,
technikai,
pénzügyi, civil,
önkormányzati
támogatás

Folyamatos
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3

Aktivitást nyújtó
programokkal
segítjük az
időseket,
csatlakozás a
nyugdíjasklubho
z

Magányosság,
elszigetelődés
megelőzése
Idősek
életminőségének
javítása,
aktivitásuk
Elmagányosodás
segítése
Elmagányosodás
megakadályozás
a kulturális
programok
megrendezéséve
l

iskolások,
nyugdíjasok
közötti
társadalmi
érintkezést
szolgáló
tevékenységek
szervezése
1. Aktivitást
megőrző
programok
megrendezése 2.
Rendszeres
mozgást
biztosító
programok
szervezése,
lebonyolítása 3.
Újabb program
lehetőségek
keresése,
bővítése

2024.12.31.

Nő a
programokon
részt vevő
idősek száma
Programok
változatos, széles Pénzügyi,
választéka Az
human,
intézmény
önkéntesség
(nyugdíjasklub)
szakmai
programja
alapján
fenntartható

Folyamatos

önkormányzat,
intézmények polgármester

2024.12.31.

Rövid távelkészült
felmérési és
ütemterv Közép
táv- engedélyes
tervek Hosszú
táv akadálymentesít
ett középületek
száma és
közlekedést
szolgáló
területek
nagysága

önkormányzati
és pályázati
támogatások

Rövid táv- félév
Közép táv - két
év Hosszú táv öt év

polgármester,
IKSZT- vezető,
fogyatékos

2024.12.31.

Szociális
foglalkoztatásba
n részt vevők

Költségvetési,
személyi, tárgyi

Folyamatos

Önkormányzat,
Nyugdíjasklub,
IKSZT

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1
Közszolgáltatáso
Akadálymentesít
khoz, kulturális
ett környezet
és
biztosítása,
sportprogramok
információs és
hoz való
kommunikációs
hozzáférés
akadályok
nehézségei, nem
megszüntetése,
megoldott a
korszerű
környezetük
fejlesztési
teljes körű
lehetőségek
akadálymentesít
bővítése
ése

2

Közösségi életbe
történő aktív
bevonás,

Rövid távú célfelmérés,
ütemterv
elkészítése,
prioritás
felállítása Közép
Országos
távú cél - tervek
Fogyatékosságés engedélyek
ügyi Program
beszerzése
2015-2025
Hosszú távú cél fizikai,
információs és
kommunikációs
akadályok
megszüntetése

Elfogadás
A fogyatékkal
hiánya, alacsony élő személyek
a fogyatékkal élő munkavégzései,

fizikai,
információs és
kommunikációs
akadályok
felmérése
ütemtervkészítés
a prioritásoknak
megfelelően
tervezési és
engedélyezési
eljárás
lefolytatása, ahol
ez szükséges
akadálymentesít
ések
végrehajtása
burkolatlan utak
aszfaltozása
1.
Helyzetelemzés
2.
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foglalkoztatást
és életminőséget
javító ellátások
biztosítása

személyek
foglalkoztatottsá
ga

foglalkoztatási
lehetőségeinek
felderítése
Bevonás a
tanulásba
Munkavégzésre,
foglalkoztatásra
történő lehetőség
fenntartása
intézményi
keretek között

Munkalehetőség személyek
ek feltérképezése
3. Önként vállalt
feladat
biztosítása az
ellátottak részére

száma nő,
kapcsolattartássa
l,
együttműködéss
el,
segítségnyújtáss
al fenntartható
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:



a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének
rendszeres tájékoztatása,
annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges
új beavatkozások meghatározása






a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése
képviselő-testületi döntésre
az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

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

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
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A HEP Fórum működése:





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

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a
Polgármester felel.:
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 Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
 Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
 Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
 a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
 a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
 a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
 felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
 Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
 Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
 Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Sóly Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1 , valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Veszprém megyében, a Balaton-felvidéknek a Bakony hegységgel találkozó törésvonalában,
Veszprém és Várpalota között félúton, a 8-as főúttól déli irányban néhány száz méterre találjuk az
529 lakosú, 10,28 km² alapterületű, szép fekvésű kis települést.
Betereg vagy más néven Sóly falu a jelenlegi település helyén állt már feltehetően a magyarok
honfoglalása előtt is, vagy rövidesen azután. Első írásos említése Szent István 1009-ben kelt
oklevelének - mely a veszprémi püspökség határait jelöli ki - datálásában történik. Néhány
történetíró szerint Szent István a falu határában győzte le a lázadó Koppányt. A település ezeréves
múltját idézte a Királyi Kard Emlékhelyen felállított 13 méter magas fakard, mely István király
használati kardjának stilizált másolata. A kistelepülés jelképévé vált fakard sajnálatos módon 2014ben kidőlt. A faluban található az ország legrégebbi falusi temploma, mely a település műemléki
védelem alatt álló református temploma. A XVIII. századtól működött a településen a zirci ciszterci
apátság tulajdonában lévő híres papírmalom, amely döntően az apátságot látta el papírral. Ennek
romjai most is láthatóak. A falu határában híres szőlőkultúrát találunk, melyről Fényes Elek azt írja:
"Bora igen derék, s ha állni hagyják a somlóival vetekedik."

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

3

Forrás: https://soly.hu/index.php?p=soly

Forrás: https://soly.hu/index.php?p=galeria#gallery_4

Forrás: https://soly.hu/index.php?p=galeria#gallery_4
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A település története
Az őskor évezredei
A Bakony déli lejtői és a Balaton északi lejtője között számos olyan útvonal húzódik ma is,
melynek eredete az ősidők homályába vész. Egy ilyen útvonal az a kora miatt ma is "római útnak"
nevezett út, amely a mai Székesfehérvár felől Várpalotára, majd onnan Hajmáskér felé húzódik,
majd ott déli irányba fordul és átlépve a Séd patakot a sólyi törésvonal mentén vezet Litéren,
Szentkirályszabadján, Meggyespusztán, Balácapusztán, Nemesvámoson és Tótvázsonyon át a
Tapolcai-medence felé. Az útvonalak kereszteződésében fekvő - s az utóbbi ezer évben Beteregnek
illetve Sólynak nevezett - térséget egy hatalmas geológiai törésvonal osztja két részre, melynek
észak-déli irányú hatalmas árkában futó gyors és bővizű Séd patak ősidők óta letelepedésre
vonzotta az embereket. A Séd patak északkeleti magaslatain - a máig Őrhegynek nevezett domb
alacsonyabb, lankás oldalú déli nyúlványán - a Rétmelléki dűlőben - a mintegy 6.000 évvel ezelőtt
élő - úgynevezett vonaldíszes kerámia kultúráját hordozó nép településének nyomai figyelhetők
meg. A veszprémi Bakony Múzeum régész szakemberei terepbejárásaik során az említett
vonaldíszes kerámia népének nyomai mellett megtalálták a mintegy 5.000 - 4.500 évvel ezelőtt élt
"Iengyeli kultúra" majd a 4.000 éves "badeni kultúra", illetve az azt követő és 3.500 évvel ezelőtt
virágzó középbronzkori kultúra népének maradványait.
A magyar középkor évszázad
A mai református templom - leszámítva tornyát és nyugati egyharmadát - minden részletében
középkori eredetére utal. A romantika stílusjegyeit viselő, keletelt, egyenes szentélyzáródású,
egyhajós, eredetileg torony nélküli, nyugati oromfalas, téglalap alaprajzú épület bejárata eredetileg
a déli oldalfalon nyílott, hatalmas oldalkövek és szemöldökkő között. Az épület déli falán három, a
szentélyben pedig egy ablak nyílik. A templom első - 1002-ben történt - említése rendkívüli
történelmi események valószínű összefüggésében ismeretes. Minden valószínűség szerint ez az első
írásos említés a magyar történelem talán legnagyobb sorsfordulójával függhet össze. A keresztény
magyar állam megalakulásának kezdetén - 1002-ben vagy 1009-ben - I. (Szent) István magyar
király a veszprémi püspököt, illetve a püspökséget rendelte - természetesen csak egyházi
vonatkozásban - Veszprém, Kolon (Zala), Alba (Fejér) és Visegrád királyi várispánságok fölé. Az
adományozó okiratot - melynek csak másolata lelhető fel a veszprémi káptalan levéltárában - István
király Sólyban adta ki. A dátumozás a következőképpen íródott: "Datum in Sool apud capellam
beati Stephani protomartiris. Anno ab icarnatione Domini millesimo VIIII", azaz: "Datálva Sólyban,
boldog István protomártír kápolnája mellett. Az Úr megtestesülésének 1009. évében." Az a tény,
hogy István király egy fontos oklevelet adott ki Sólyban, csak egy dologgal magyarázható: valami
sorsdöntő esemény kapcsolódhatott a településhez. 1002. előtt csak egyetlen fontos, sorsdöntő
esemény történt: 997-ben a Koppány vezette felkelés leverése. Ezen történelmi tények alapján
valószínűsíthető, hogy Sóly település volt a színhelye a magyarság későbbi történelmét alapvetően
befolyásoló Koppány-István csatának vagy valamilyen vonatkozásban érintette azt. Sóly királyi
udvarbirtoki rangját valószínűleg ennek az ütközetnek köszönhette. Annak ellenére, hogy Betereg
vagy más néven Sóly falu és birtok a veszprémi püspökség birtokába jutott, a hajdani királyi
udvarbirtok szabad lakói, a királyi udvarnokok még a XIII. század végén is éltek Sólyban.
Valamikor a XIII. század végén Sóly királyi udvarbirtokot és annak lakosságát a királya bakonyi
vagy zirci ciszteri apátságnak adományozta, kivéve a Séd patakon lévő két vízimalmot, mely a
veszprémi káptalané maradt. A zirci apátság földesúri jogai az 1848. márciusi polgári forradalomig
fennmaradtak. Veszprém vármegye állami rovásadó összeírásának első ismert példánya az 1488.
évből maradt fenn. Ebben szerepelt, hogy Sóly falu 7 aranyforintot fizetett az állami adóba. Sóly
akkor is kicsiny falu volt, akárcsak napjainkban.
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A török háború időszaka
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatát és hadjáratot követően török támadások dúlták végig a
Balaton északi térségét is. Miután a magyar királyi katonaság tartotta kezében Palota, Veszprém és
Tihany várait, Sóly falu tágasabb környéke a két szembenálló hadsereg közti "senki földjévé" vált,
melyet mindkét fél katonasága pusztított, adóztatott. 1564. szeptemberében - annak ellenére, hogy
Veszprém vára még török kézen volt, a Székesfehérvár és Veszprém török erősségek közé ékelődött
magyar vár - Palota - parancsnoka, Thury György a magyar királytól zálogbirtokul kapta az
elmenekült zirci apátság birtokait, köztük Sóly falut is. Ettől kezdve a XVII. század közepéig a
Thury család birtokolta Sólyt. 1683. júniusában a Székesfehérvár térségében gyülekező török és
tatár hadak, valamint a török párti Thököly Imre fejedelem magyar hadai megindították addigi
leghatalmasabb támadásukat a Magyar Királyság és Ausztria ellen. A Balaton vidékén a krími tatár
hadak vonultak példátlan pusztítást okozva, Sóly térségén át pedig Thököly csapatai nyomultak
előre. A tizenhat évig elhúzódó háború jövő-menő katonasága miatt Sóly falu lakossága elmenekült
és 1687-tőI 1696-ig a település lakatlanul állt. A következő években a lakosság visszaszivárgott, s
egy 1696. évi összeírás adatai szerint a Sólyon található húsz lakóház közül csak nyolc volt lakott.
A falu határában egyébként szőlőt, erdőt, szántóföldet, réteket és legelőket találtak az összeírók. A
falu határában a legnagyobb értéket a 38 kapás szőlő jelentette, mely a Sólyi-hegyen terült el.
Az újjáépítés kora: A XVIII. század
A török alóli felszabadító háború befejező évében - 1699-ben - a Zircre visszatelepülő ciszteri
apátság megkezdte birtokainak újjászervezését Truffin Jeromos apát úr egyezséget kötött a sólyi
jobbágyokkal, hogy amennyiben évenként 100 forintot fizetnek, úgy minden más adótól felmenti
őket. A lakosság az ajánlatot elfogadta. Az 1720. évi országos összeírás szerint a sólyi jobbágyok
legjövedelmezőbb vagyona a szőlő volt. A sólyi hegyen erre az időre már 63 kapás szőlőt műveltek.
Sóly falu gazdasági életének volt egy érdekes epizódja a XVIII. század végén. A zirci apátság
papírszükségletének kielégítésére Sóly faluban papírmalom felállítását határozta el. A papírmalom a
falutól kb. 500 méterre a Séd patakból elvezetett malomcsatorna jobb partján épült. A papírkészítés
1790. április 7-én indult meg. A papírmalom munkásságának virágkora a XIX. század első felében
alakult ki.
A feudalizmus utolsó fél évszázada Sólyon
A földesuraság 1806-ban szükségét látta annak, hogy felújítsák Sóly úrbéres jobbágylakosságával
az 1768-ban kötött Urbáriumot is, melyen végül is csak néhány kiegészítést eszközöltek. 1828-ban
országos összeírás zajlott le, melynek Sólyra vonatkozó adatai a következők voltak: A falu
lakossága 434 főből állott. A faluban élő 82 család közül jobbágy volt 30, házas zsellér 33 és
házatlan zsellér 19 család. A faluban 191 fő volt adózó személy, 8 iparos dolgozott, melyből 4 volt
molnár. A papírmolnár 5, a három lisztesmolnár pedig 3 segéddel dolgozott. A papírmalom
tulajdonosa, a zirci apátság túlzott hasznot remélt a bérlőktől. Az eredetileg tervezett 1.000 forint
bérlet nem valósult meg, annak ellenére, hogy ebben az időszakban rendkívül nagy volt a papír
utáni kereslet: a Veszprém vármegyei adminisztráció is innen vásárolta papírszükségletét. (Jellemző
volt a keresletre, hogy a vármegye 1813. januárjában 10.000 ívet vásárolt, melynek ára az éves
bérlet kétszerese volt.) A papírmalomban több mint hatvan különböző vízjelű és típusú papírt
készítettek. A papírkészítés 1851-ben szűnt meg. A veszprémi püspökség 1846-ban egyházi
látogatást (Visitatio Canonica) hajtott végre, melynek során leírták, hogy Sóly fiókegyházban volt
egy Kálvária kőfallal bekerítve, melyet az Uraság tartott fenn.
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Az 1848-as forradalom és szabadságharc - a polgári átalakulás kibontakozása
Az 1848. március 15-ei pesti polgári forradalom, valamint a pozsonyi országgyűlés eseményei,
továbbá az április l1-én kiadott törvények megszűntették az úrbéri szolgáltatásokat és a papi
termény tizedet, s az úrbéri jobbágyok tulajdonosává váltak eddig bérelt földjeiknek. Ennek
következtében Sólyon 31 jobbágycsalád lett a föld tulajdonosa. 1848. november 23-án nyolc sólyi
önkéntes állt be katonának. Sóly faluról Fényes Elek 1854-ben készített alaposabb leírást.
Könyvében az alábbiakat írta: "Sóly, magyar-német falu Veszprém vármegyében, Palota és
Veszprém között, mindeniktől egyforma távolságra, 254 katholikus és 454 református lakos. Ez
előtt a katholikusok is mind magyarok voltak, de most köztük több a német. A reformátusok
temploma igen régi épület, s hihető, hogy még Szt. István király idejében formáltatott, mert a
veszprémi püspökség itt erősíttetett meg, mint azt az oklevél vége mutatja: "Datum in villa nostra
Sóly". Határán keresztül foly a Séd vize, s ezen van egy hegyoldalban az uradalomnak egy igen
mesterséges készületű papirosmalma. Földjei soványak, legelője köves, kopár, rétjei jók, bora
nagyon derék, s ha sokáig áll, a somlyóival vetélkedik. Földesura: a zirci cisztercita apátság."
Szomorú nevezetessége Sólynak, hogy 1880-ban a zirci apátság sólyi szőlőjében észlelték annak a
filoxérának az első jeleit, amely fertőzés két év alatt elérte a vörösberényi szőlőhegyet, s az 1890-es
évek közepére a Balaton-felvidék teljes szőlőkultúráját megsemmisítette. A XIX.-XX. század
fordulóján a ciszteri apátság sorra eladta sólyi ingatlanait, mindössze egy 16 k. holdas birtokrészt
tartott meg. Az 1910. évi országos népszámlálás adatai szerint Sóly községnek 459 fő volt a
lakossága. A lakóházak száma 86 volt.
A lakosság foglalkoztatási arányai az alábbiak voltak:
Őstermelő
Ipar
Egyéb

ebből kereső
ebből kereső
ebből kereső

370
71
18

162
21
10

Az első világháborútól napjainkig
Annak ellenére, hogy Sóly község első világháborús embervesztesége kicsiny, s mélyen az átlag
alatt volt, lakossága állandóan fogyatkozó tendenciát mutatott, s még a lakóházak terén is csökkenés
mutatkozott.
Forrás: Veres D. Csaba: Sóly ezer éve című könyv, https://soly.hu
év
1910.
1930.
1941.
1949.
1960.
1975.
1995.

lakosság
459 fő
430 fő
468 fő
413 fő
458 fő
327 fő
365 fő

lakóházak
86
79
86
86
86
100
117
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Sóly térképe 1857-ben (Forrás: https://soly.hu/index.php?p=tortenelem)
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év

Fő

Változás

2015
2016
2017

479
490

bázis év
102.2 %
107.5 %

2018

107.9 %

2019

517
537

2020

541

112.9 %

515

112.1 %

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A lakónépesség száma az év végi adatok szerint 2014-ben 460 fő volt, majd az ezt követően
folyamatos növekedés tapasztalható. Örvendetes tény, hogy sokan települnek be különböző
városokból, építkeznek, házat vásárolnak. Vonzó a kellemes, friss levegő, a zöldövezet, a nyugodt,
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csendes, falusi környezet, ahol barátságos közösség fogadja a településre látogatókat, illetve az új
lakosokat. Gyakori a földművelés, szőlőgazdálkodás, kiskertek művelése, valamint a háztáji
gazdálkodás a településen.
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a
2018-as év adatai)
Az állandó népességből a megfelelő
korcsoportú nők és férfiak aránya (%)

Fő

Korcsoport
Férfiak
Állandó népesség száma
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

52
10
151
21
30

Nők

Összesen

Férfiak

Nők

49.91 %

50,09 %

42
7
173
15
28

517
12
94
17
324
36
58

55.32 %
58.82 %
46. 60 %
58.33 %
51.72 %

44.68 %
41.18 %
53. 40 %
41.67 %
48.28 %

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma
Fő

Korcsoport

Változás

2001

2011

Fő

15 éves gyermekek száma

n.a.

n.a.

n.a.

16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma
Összesen

3
2
5

5
6
11

2
4
6

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok
Az állandó népesség száma a 2018-os év adatai szerint összesen 517 fő volt. A korcsoportokat
tekintve a 18-59 éves korosztályt képviselők éltek legnagyobb számban a településen, a legkisebb
számban pedig a 0-2 éves korosztályhoz tartozók.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
3. számú táblázat - Öregedési index (2019.)
Év

65 év feletti állandó lakosok száma
(fő)

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési index
(%)

2014

58

17

341 %

2015

56

17

329 %

2016

53

18

294 %

2017

58

18

322 %

2018

58

18

322 %

2019

63

19

331 %

Forrás: TeIR,
KSH-TSTAR

Az öregedési index adatai alapján megállapítható, hogy kiugróan nagy kilengések nem
tapasztalhatóak. Az esélyegyenlőség szempontjából azonban szükséges kiemelt figyelmet fordítani

minden korosztályra.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások (2018.)

Év

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma

2014

22

17

5

10,3

2015
2016
2017
2018
2019
Forrás:
TeIR, KSHTSTAR

24
24
27
17
n.a.

10
10
13
11
n.a.

14
14
14
6
n.a.

27,9
27,3
26,7
11,3
n.a.

A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
5. számú táblázat - Természetes szaporodás (2018.)
Év

Élveszületések száma

Halálozások száma

Természetes szaporodás (fő)

2014

7

8

-1

2015
2016
2017
2018
2019

8
3
9
3
n.a.

5
8
6
4
n.a.

3
-5
3
-1
n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A demográfiai adatok szerint az élveszületések száma 2015-ben és 2017-ben volt a legmagasabb,
2016-ban és 2018-ban pedig a legalacsonyabb. A halálozások számát tekintve 2014. és 2016. évek
adatai voltak kedvezőtlenebbek, és 2018-ban volt a legalacsonyabb az elhunyt személyek száma.

Testvértelepülés: Benedek Elek faluja Kisbacon
Kisbacon (románul Băţanii Mici) egy kicsi falu, jelzi ezt beszédes neve is. Erdővidéknek a
legkisebb faluja, amely a Dél-Hargita aljában, a Barót patak völgye két oldalában, Nagybacon,
Magyarhermány, Bibarcfalva szomszédságában helyezkedik el. Régen Udvarhelyszék Bardoc
fiúszékhez tartozott, ma viszont Kovászna megye része. Sepsiszentgyörgytől 45 km-re,
Székelyudvarhelytől 53 km-re, Brassótól 70 km-re helyezkedik el. A falunak alig több mint 500
lakója van.
A XII. század egyetlen, Bacon néven ismert falut Szent István király unokájának, Saroltának a
fiáról, Baczonról keresztelték el. Az évek során három település különült el, melyek nevükben
egyaránt hordozták a Bacon nevet: Sepsibacon Telegdibacon és Kis Bacon. A falut kezdetben a
szájhagyomány szerint négy nemzetség alapította. Az ősi családneveket viselő családok éltek a
legtöbben: Benedekek, Vajnák, Bodák, rajtuk kívül vannak még: Lakatosok, Bakók, Veresek. A
Benedek nevet viselő családok vannak a legtöbben, épp ezért megkülönböztető neveket is
használtak, például: Huszár Bíró, Szabó, Tőke, Gé, Péter, Júda stb.
A falu nagy szülöttje Benedek Elek. Ő a Benedek és a Huszár családból származott. Szülőháza már
nincs meg, de a ház amelyben élt és dolgozott, az meglátogatható.
A ház késői klasszicista stílusban épült a századfordulón. Homlokzatán a MARI név olvasható,
mellyel Benedek Elek feleségének - Fischer Máriának - állított emléket. Ezért gyakran Mari-laknak
is emlegetik a kúriát, ami most a család leszármazottainak tulajdonában van. Itt írta műveinek
jelentős részét, és itt szerkesztette a két világháború közötti Erdély egyetlen magyar nyelvű
gyermeklapját, a Cimborát.
A Bodvaj Egyesület honlapja elérhető a következő linken: kisbacon.mlap.hu
Forrás: https://soly.hu

Értékeink, küldetésünk
Református Templom
A sólyi református templom hazánk legrégebbi falusi temploma. A ma látható barokk stílusú
templom helyén állt az ősi kápolna, melyet István király emeltetett Koppány vezér felett aratott
győzelme után Sólyban. Az 1009-ből származó királyi okirat a fogadalmi kápolnát az egyetlen
olyan templommá teszi az országban, amely dokumentáltan Szent István személyéhez fűződik. A
szentély és a hajó között az északi oldalon áll a kis szószék, felette az 1775-ös évszámmal.
Korábban a templom festett famennyezetű volt, de az 1724-ből való eredeti mennyezetet és a
karzatot 1894-ben elvitték az Iparművészeti Múzeumba. Az 1997-ben megkezdődött falfeltárási
kutatások közben a templom legrégebbi falain festmények nyomaira bukkantak. A templomban
folytatott ásatás során a padozat alatt középkori csontvázakat találtak 2009-ben. Az eddigi izgalmas
leletek után egy páratlan temetkezésre bukkantak: két holttestet úgy temettek közös sírba, hogy az
egyik átkarolja a másikat. Ezt a sólyi Rómeó és Júlia-nak nevezik.
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Római kori hidak
Kétlyukú kőboltozatos híd a Séd patakon Sóly községben.
Valójában három kőhíd is van a közvetlen közelben, de a másik kettő "alatt" már nincs víz.
Egy helyi lakos elmondása szerint (akitől az áprád-kori templom kulcsát el helet kérni) legalább az
egyik híd Római alapokra épült. Már abban az időben is kőhíd volt a Séd felett.

Katolikus Iskolakápolna
1910-ben - a növekvő létszámú római katolikus hívők részére a Zirci Ciszterci Apátság építtette az
iskolakápolnát. A kicsiny - 12 x 6 méteres alapterületű - templomot a Magyarok Nagyasszonya
Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A templomnak csak kis huszártornya van, melynek
faszerkezetét nemrégen újította fel az egyházközség. A templomot úgy építették meg, hogy az
iskolaként is szolgáljon és szolgált is 64 éven át.
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Kálvária
A falu szélén a kálvária dombon található, a stációk kő építmények kis fülkékkel, de a képeknek
csak a helye van meg. A felújítását, már tervezik!

Ciszterci Papírmalom rom
A papírmalom 1790. április 7-én kezdett el dolgozni. A korabeli szokásoktól eltérően Sólyban a
papírmalmot nem tőkeerős vállalkozó szakembernek adták ki bérbe, hanem döntően papírkészítő
mesternek. Ezek a mesterek egymást válogatva, nagy nehézségekkel küszködve, tartozásokkal
bírkózva próbálkoztak a bérlettel. A bérlők a bérletért készpénzt fizettek, papírbeszolgáltatást és
egyéb szolgáltatásokat adtak. A malom piaca biztosított volt, a vármegye többször élt panasszal,
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hogy Sólyban nem tudott elegendő papírt vásárolni, mert idegennek adták el. A legfontosabb
vásárlók a Veszprém vármegye és Veszprém város adminisztrációi, a zirci apátság Kancelláriája és
rendtagjai, valamint a veszprémi Szammer-nyomda voltak. Az itt készült papírt nem elsősorban
könyvek, nyomtatványok készítéséhez használták, hanem fejléces levélpapírok, gazdálkodási-,
számvevőségi összeíró ívek, körözvények anyagául szolgáltak. Sóly papírjai megtalálhatók a megye
településeinek iratanyagaiban is. (Pápa, Zirc, Köveskál, Szentgál, Mencshely, Monoszló,
Nagyvenyim, Előszállás). A sólyi papírt is ellátták, az egyes papírfajták merítőszitáján alkalmazott
vízjellel. Több mint 60 sólyi vízjellel ellátott papírt ismerünk. A nemzetközi és magyar
elterjedtségű vízjeleken kívül egyéni vízjelaklamazással is találkozhatunk, mint a nyolc csúcsú
négyzetcsillag. Átlagosan 10 papírkészítő dolgozott a papírmalomban 1 merítőkáddal évi 250
munkanappal. Az 1800-as évek közepére a termelés korszerűtlenné vált a kibontakozó tőkés
gyáripari termeléssel szemben, nem tudta felvenni a versenyt a korszerű XIX. századi
papírüzemmel. A malom termelése 1851-ben megszűnt. A sólyi papírmalom a maga korában és
helyén betöltötte hivatását.
Forrás : balatoniromok.blogspot.hu, Fotó: Luiland

Emlékhely - Szőlőhegy
A település központjától 1 km-re tekinthetjük meg az emlékhelyet.
Hegyártikulusok:
A négy évtizedig Hajmáskér és Sóly községekben szolgált nagytiszteletű Kovács Gyula adta át Sóly
község történetének egy igen fontos dokumentumát az utódjaként helyére lépő lelkésznek, Bikádi
Lászlónak. Ezután a „997-1997. Sóly Emlékbizottság” - mely a magyarság sorsának egyik döntő
jelentőségű eseményét: István fejedelem – később első királyunk – serege és az ellene lázadó
Koppány és követői közötti csata ezeréves évfordulójának méltó megünneplését tűzte ki céljául lelkesen dolgozott a fent említett dokumentum feldolgozásán.
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Az emlékbizottságot két alapítvány: az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány, Sóly Község
Fejlesztéséért Alapítvány és Sóly Község Önkormányzata hozta létre. A kézzel írt és viaszpecséttel
ellátott dokumentumok, melyek a sólyi szőlőművelő kultúra múltbéli magas színvonalát és
elismertségét tükrözték, szinte követelték a nyilvánosságot, a közzétételét máig is tanulságos
tételeinek.
A dokumentumokat két, egymástól már formában is feltűnően különböző, dokumentumcsoportra
lehet bontani. A régebbieket 1821-ben vetették papírra. A papír, melyen a szépen író betűvető a
tollat vezette, valószínüleg az ebben az időben még üzemelő sólyi papírmalom terméke. Az első
rész a hegy törvényeit foglalja magába, melyeket artikulusoknak vagy articulusoknak neveznek.
Ezután a régi és új telepítésű szőlőbirtokok holdban és fertályban meghatározott mértékéről, a
birtokosokról – legtöbbször a lakóhely megjelölésével – és szomszédjaikról felvett kimutatás
következik. A harmadik részben a szőlők adásvételét rögzítik 1821-től 1847-ig. A negyedik rész a
táblatörzskönyveket foglalja magába, oldalanként két-két szőlőbirtok tulajdonosváltozásait
bemutatva, melyet egy hasonmás oldal bemutatásával szemléltetnek.
Az „újabb” dokumentumcsoport 1866-ban készült, hasonló összetételben, mint az előző. Ezt az
anyagot is artikulusok vezetik be, melyek a megváltozott körülmények miatt módosultak. A
hegytörvényeket valamennyi szőlőbirtokos aláírásával erősítette meg 1866. február 15-én. Sóly
község képviselő testülete több mint 6 évvel később, 1872. november 4-én az abban foglaltakat
elfogadta és a falu 1796. évszámú pecsétjének viaszlenyomatával hitelesítette. Az artikulusok
leírása két példányban készült. A második rész a birtokok és birtokosok kimutatása, a szomszédok,
valamint az örökváltsági ár feltűntetésével. A harmadik rész a táblatörzskönyv, a szomszédok
ismételt megnevezésével. Az átiratban bemutatott táblázatok az eredetiben külön-külön oldalt
foglalnak el. Az 1821-es dokumentumcsomagot hasonmás formában és átiratban is, az 1866-os
iratokat csak átiratban mutatják be. A kiadványt dr. Csoma Zsigmond kandidátusnak, a
Mezőgazdasági Múzeum főtanácsosának szakértő tanulmánya zárja.
Ez a kiadvány a Sóly község iránt érdeklődők, valamint a hegyközségekkel foglalkozó szakemberek
számára is igen hasznos olvasnivalóként szolgálhat.

Forrás: https://soly.hu
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Esélyegyenlőségi programunk elkészítése során arra törekszünk, hogy településünkön az egyenlő
bánásmód feltételeit folyamatosan biztosítsuk és fenntartsuk, valamint az esélyegyenlőség
előmozdítását megvalósítsuk.
Mindezt tesszük Magyarország Alaptörvényének II. és XV. cikkében foglaltakkal azonosulva azon
meggyőződésből, hogy "az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és
az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg." valamint
"Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,
nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás,
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja." "Magyarország az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a
fogyatékkal élőket."
Sóly Község Önkormányzata elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása és fenntartása iránt, minden
polgár számára lehetővé kívánja tenni, hogy hátrányos megkülönböztetés nélkül élhessen a
településen, és lehetőségeihez mérten megtesz mindent annak érdekében, hogy megakadályozza
bárki áldozattá válását. Elengedhetetlen szempont a diszkriminációmentesség és
szegregációmentesség biztosításával a társadalmi integráció támogatása.
Helyi Esélyegyenlőségi Programunk elkészítésekor fontos szempont számunkra a hátrányos
helyzetű csoportok:
1)
2)
3)
4)
5)

mélyszegénységben élők és a romák,
gyerekek,
nők,
idősek és
fogyatékkal élők

képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének növelése, annak érdekében, hogy a
településünkön élők minél nagyobb eséllyel legyenek jelen a szabad munkaerő-piacon.
Továbbá előmozdítjuk a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését. Értékeinkkel összhangban küldetésünk a környezeti
normáknak megfelelő minőségű lakókörnyezet kialakítása a településünkön élő hátrányos
helyzetű csoportok számára. A jogszabályokban meghatározott ilyen irányú kötelező
feladatok ellátásán túl a település a társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházakkal,
önszerveződéseivel, egyesülettel együttműködve közösen törekszik érvényre juttatni az
esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.
Az Önkormányzat és intézményei a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet vállalnak
és felhasználva helyzetüket és befolyásukat, ahol csak lehetséges, segítenek leküzdeni a
diszkriminatív akadályokat annak érdekében, hogy Sóly olyan település legyen, ahol összetartó,
békés közösségben, egymást kölcsönösen megbecsülve élhessenek az emberek.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Sóly település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:






az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan
áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a
területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét
elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód
érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

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

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozások rövid bemutatása
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021.
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól:

(V.28.)

A jelenleg hatályos rendeletet 2021. májusában alkotta meg a Képviselő-testület. Az

Önkormányzat anyagi helyzetét, valamint a településen felmerülő szociális igényeket figyelembe
véve a Képviselő-testület többször módosította a rendeletet. A rendelet megalkotásakor, illetve a
rendelet módosításai alkalmával a Képviselő-testület célja az volt, hogy anyagi lehetőségei
figyelembevételével a lehető legjobban segítse a településen élő rászoruló embereket.
A jelenleg hatályos rendelet az alábbi támogatásokra ad lehetőséget:
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a) települési támogatás
aa) rendkívüli települési támogatás
ab) temetési támogatás
ac) gyermekszületési támogatás
ad) tanévkezdési támogatás
ae) karácsonyi támogatás
af) fűtéstámogatás
ag) településen élő időskorúak és/vagy tartósan beteg, testi vagy szellemi fogyatékos
személyek támogatása.
b) köztemetés

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(X.
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról:

30.)

Sóly Község Önkormányzata évek óta sikeresen nyújtott be pályázatot szociális célú tűzifa
támogatásra, nagy segítséget nyújtva ezzel a településen élő rászoruló személyek számára. A
szociális célú tűzifa támogatás elosztásának szabályait minden évben önkormányzati rendelettel kell
szabályozni.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

- SÓLY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA:
A településfejlesztési koncepció célja: A helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény a településfejlesztést és a településrendezést az önkormányzatok hatáskörébe utalta. A
„településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 5.§-a határozza meg a településfejlesztési koncepciót, amely
elkészítését megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit az 1. sz. mellékletben, részletes tartalmi
követelményeit a 2. sz. mellékletben rögzíti.
Az 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Továbbiakban:
Étv.) az alábbiakban határozza meg a településfejlesztési koncepció célját, szempontjait:
„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat
településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések
figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet,
társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a
táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.”
- TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV:
A kézikönyv bemutatja Sóly község értékeit, az eltérő karakterű településrészeket, illetve többek
között részletes építészeti útmutatóval szolgál.
- SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2020. (VI. 17.) polgármesteri rendelete Sóly Község
Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Önkormányzat évek óta elkülönít egy bizonyos összeget a költségvetésben a helyi civil
szervezetek támogatására. A helyi civil szervezetek a pályázaton nyert pénzösszegből különböző
programokat, foglalkozásokat tudnak megvalósítani.
-

RENDEZÉSI TERVEK: Településszerkezeti terv, Településrendezési terv

-

SÓLY TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM:

A program célja, hogy hatékony, eredményes stratégiát biztosítson a fenntartható fejlődés
érvényesítésére, a környezeti értékek védelmére, környezettudatos szemlélet települési
folyamatokban való megjelenéséhez. A programnak újszerű, a település valamennyi szereplőjében a
környezeti tudatosságot erősítő hatásos programnak kell lennie, mely képes a helyi folyamatok
egészét a környezetgazdálkodás szemszögéből átgondolni, és végrehajtásával létforrásaink
megőrzése érdekében konkrét, eredményes lépéseket tenni.
- EU 2020 Stratégia
- Nemzeti Reform Program,
- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011-től) és NTFS II. (2014-től)
- „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia (2007-2032)
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- Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024)
- Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia Irányok és célok (20102021)
- Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2021)
- Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
Forrás: https://soly.hu
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Térségi, társulási kapcsolatok - 2013. január 1-től a közigazgatás átszervezésének eredményeként
Sóly község a Veszprémi Járáshoz tartozik.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés elkészítéséhez a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer adatbázisa (www.teir.hu), valamint a helyi adatforrások
elemzései szolgáltak alapul. Felhasználtuk továbbá az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait, a hajmáskéri Lurkó Óvoda beszámolójának Sóly településsel
kapcsolatos megállapításait, valamint a Hajmáskér - Sóly Védőnői Szolgálat éves munkájáról szóló
beszámoló adatforrásait.
A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2021.01.01-től rendelkezik
működési engedéllyel Hajmáskér település vonatkozásában. 2021.01.04-én (az év első
munkanapján) kezdődött meg a település felmérése és az ellátást eddig végző Bendola
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által átadott anyag feldolgozása.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Mélyszegénység: A mélyszegénység fogalmát a Havas Gábor által összeállított kritérium-rendszer
írja körül a legtalálóbban. Eszerint azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a
(i) nagyon alacsony iskolázottság és (ii) foglalkoztatási ráta, (iii) erős települési, lakóövezeti térségi
koncentráció és szegregáció, (iv) az ezekből következő súlyos szociális deficit és (v) a hátrányos
társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi2.
A szegénység okai között szerepelnek a jövedelmi viszonyok, a munkanélküliség, az egészségi
állapot, a gyermekszegényég, a családok gyermekszáma, az alacsony vagy elavult iskolai
végzettség, a kulturális és társadalmi hátrányok, szocializációs hiányosságok. Sóly községben a
mélyszegénységben élők és romák jelenléte nagyon alacsony. Évek óta nagyon alacsony a
közfoglalkoztatásban részt vevők száma is. Problémát jelent, hogy a közfoglalkoztatottak nagyrészt
nők, akik a nehéz fizikai munkákat nem tudják elvégezni. Ez különösen a tavasztól őszig terjedő

Forrás:http://www.melyszegenyseg.hu/dokumentumok/dokumentumtar_tartalma/TAMOP
%20513%20kutatas_1kor_Zarotanulmany.pdf
2
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időszakokban jelent problémát, amikor sok a szabadtéri fizikai erőnlétet igénylő feladat (fűnyírás,
település karbantartása).
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos emberek, valamint a pályakezdő fiatalok.
A nők esetében gyakori probléma a gyermekvállalás kérdése valamint, amennyiben már van
gyermek, akkor az esetleges gyermekelhelyezés problémája. Ezen problémák esetleges felmerülése
miatt a munkáltatók szívesebben alkalmaznak férfi munkavállalót. A fiatalok esetében problémát a
gyakorlat hiánya jelenti, mert nem szívesen szánnak időt a betanításra és a fiatal munkavállalók
képzésére. Az idős korosztálynál viszont már a teherbírás csökkenése miatt félnek a munkáltatók és
nem szívesen bíznak rájuk feladatokat.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
c) közfoglalkoztatás
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó
népesség (fő)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(fő)

Férfi
(TS
0803)

Nő
(TS
0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

2014

172

172

344

4,75

2,8

8

4,7

13

3,7

2015

180

179

359

4

2,2

3

1,7

7

1,9

2016

183

184

367

4,75

2,6

4

2,2

9

2,4

2017

183

188

371

3,75

2

3,5

1,8

7

1,8

2018

182

195

377

3,75

2

1,75

0,8

6

1,5

3,5

na

4,25

na

7

na

Év

2019 n.a.
n.a.
na
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Férfi (TS
0801)

Nő (TS
0802)

Összesen

A regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők számát a bázis évhez képest különösen jó
arányt mutat a 2018-as év. A vizsgált első évet leszámítva, az álláskeresők nagyobb részét teszik ki
a férfiak.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok
szerint
Regisztrált
munkanélküliek/
nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen
20 év alatti
20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év
59 év feletti

2014

2015

2016

2017

2018

2019

13

7

9

6

6

8

Fő

0,25

0

0,25

0

0,25

0

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2,0%
1,5
11,8%
2,75
21,6%
2
15,7%
1,5
11,8%
1,25
9,8%
1,25
9,8%
0
0,0%
1,5
11,8%
0,75
5,9%

0,0%
1,25
17,9%
1,5
21,4%
0,25
3,6%
1,25
17,9%
1,25
17,9%
1,25
17,9%
0,25
3,6%
0
0,0%
0
0,0%

2,9%
1,25
14,3%
2
22,9%
1
11,4%
0,75
8,6%
1
11,4%
1,25
14,3%
0,25
2,9%
0,25
2,9%
0,75
8,6%

0,0%
1
16,0%
0,75
12,0%
0,5
8,0%
0,75
12,0%
1,25
20,0%
0,5
8,0%
0,25
4,0%
0,25
4,0%
1
16,0%

4,1%
0,25
4,1%
0,75
12,5%
0,5
8,3%
1,25
20,8%
0,5
8,3%
0,25
4,1%
0
0%
0,75
12,5%
1
16,6%

0%
0
0%
2
25%
0,25
3,1%
0
0%
0,75
9,3%
1,5
18,75%
0,5
6,25%
0,75
9,3%
2
25%

Fő
összesen

Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
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2019-ben a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint a
következőképpen alakult: a 25-29 és az 59 év feletti korosztályt képviselők voltak legtöbben, 20 év
alattiak, 20-24, 35-39 évesek pedig legkevesebben, számuk 0.
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás:
TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek
aránya

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül

%

Férfi

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

4,08
7,14
0
10,3
1
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya 2017-ben volt a legmagasabb,
2016-ban pedig a legalacsonyabb, mert számuk ebben az évben 0 volt.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek
száma

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Férfi

Nő

Össze
sen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

2014 n.a.
n.a.
2015 n.a.
n.a.
2016 n.a.
n.a.
2017 n.a.
n.a.
2018 n.a.
n.a.
2019 n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Év

Férfi

Nő

Összesen

A pályakezdő álláskeresők számára vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

2001
2011
Forrás: TeIR, KSH
Népszámlálás

Legalább az általános
iskola 8. évfolyamát
elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a
megfelelő korúak
százalékában

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában

Férfi

Nő

Férfi

Nő

%
90,5%
97,3%

%
89,5%
94,6%

%
9,5%
2,7%

%
10,5%
5,4%

27

2001. és 2011. között jelentősen csökkent az iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és
idősebb népesség aránya.
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás:
TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Fő
13
7
9
7
5
8

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Általános iskolai
végzettség

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség

Fő
2,75
0,5
2
1,25
1
1

Fő
10
6,5
6,75
6
4
7

%
21,6%
7,1%
22,9%
17,2%
20 %
12,5%

%
78,4%
92,9%
77,1%
82,8%
80 %
87,5%
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A 2015. évtől kezdve a regisztrált munkanélküliek száma folyamatosan 10 fő alatt van, ami
örvendetes. Összességében elmondható, hogy a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek
között nagyobb az álláskeresők száma.
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, Területi
Államháztartási és
Közigazgatási Információs
Szolgálat (TÁKISZ)

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók
száma

8. évfolyamot eredményesen befejezte a
felnőttoktatásban

Fő

Fő

%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A felnőttoktatásban résztvevőkre vonatkozóan nincsenek adataink.
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen

Év

Fő

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Fő

Fő

%

%

2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2014
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2015
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2017
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

Középiskolai
tanulók száma a
felnőttoktatásban
(TS 3601)

Fő

%

Fő

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A középfokú iskolában felnőttoktatásban résztvevők számára vonatkozóan nincsenek adataink.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR,
Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

15-64 év közötti állandó
népesség száma

Álláskeresési
segélyben
részesülők (fő)

344
359
367
371
377
n.a.

0,75
0
0,5
1
1
1

Álláskeresési segélyben részesülők %

0,002%
0,0%
0,001%
0.003%
0.003%
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Az álláskeresési segélyben részesülők száma nagyon alacsony volt 2014-2019-ig, 2015-ben pedig
számuk 0 volt. 2015-ben a rendszeres szociális segély megszűnt.
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

rendkívüli települési támogatás
gyermekszületési támogatás
temetési támogatás
tanévkezdési támogatás
szociális célú tűzifa támogatás
fűtéstámogatás
karácsonyi csomag
súlyosan beteg, testi vagy szellemi
fogyatékos személyek támogatása
időskorúak és/vagy tartósan betegek
támogatása
Forrás: helyi adatszolgáltatás

2015
4
2
1
5
9

2016
3
3
1
11
26

2017
9
0
2
6
26
25
102

2018
12
0
0
4
24
11
113

2019
12
0
1
4
23
7
89

2020
12
1
2
5
22
9
87

46

23

28

9

2015-2016. években Sólyban nem volt fűtéstámogatás, karácsonyi csomag, súlyosan beteg, testi
vagy szellemi fogyatékos személyek támogatása, időskorúak és/vagy tartósan betegek támogatása.
2017-ben nem volt időskorúak és/vagy tartósan betegek támogatása. 2018-ban nem volt súlyosan
beteg, testi vagy szellemi fogyatékos személyek támogatása a településen. 2017-2018-ig a sólyi
lakosok nem igényeltek gyermekszületési támogatást, valamint 2018-ban nem érkezett kérelem
temetési támogatás iránt. A 2017. és 2018. években, több mint száz személy kapott karácsonyi
csomagot. A települési támogatások éves számai között óriási különbségek nincsenek.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Fő
13
7
9
7
6
8

Álláskeresési járadékra jogosultak

Fő
3,25
1,75
3
2,5
1
2

%
25,5%
25,0%
34,3%
34,5%
16,6%
25%

Az álláskeresési járadékra jogosultak száma 2016. és 2017. években volt a legmagasabb, 2018ban pedig a legalacsonyabb.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás:
TeIR,
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált
Egészségkárosodási és
munkanélküliek száma (negyedévek gyermekfelügyeleti támogatásban
átlaga)
részesülők átlagos száma 2015.
márc. 1-től érvényes módszertan
(2015. február 28-tól az ellátás
szerint
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek átlagos
havi száma (2015. március 01-től az
ellátásra való jogosultság
megváltozott)

Fő

Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %ában

1,75
0,75
0,75
0,5
1
1,25

0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem
munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek
rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak
álláskereső személy veheti igénybe. Figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló
juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT)
jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot
évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság
felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban
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vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem
tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb
módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi
szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől
közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló
juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai
végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az
önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a
lakókörnyezetét tartsa rendben.
Sólyban a rendszeres szociális segélyben részesülők száma nagyon alacsony volt 2014-2019-ig. A
településen élők az elemzett időszakban nem részesültek egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
b) szociális lakhatás
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
e) lakhatást segítő támogatások
f) eladósodottság
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása

34

A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

2014

Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből elégtelen
Ebből elégtelen
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
lakhatási
Bérlakás
lakhatási
Szociális
használt
lakhatási
lakhatási
Lakásállomány körülményeket állomány körülményeket lakásállomány
nem
körülményeket
körülményeket
(db)
biztosító
(db)
biztosító
(db)
lakáscélú
biztosító
biztosító
lakások száma
lakások száma
ingatlanok
lakások száma
lakások száma
(db)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
174

175
177

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

177

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2018

179

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2019

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

Sólyban az évek előrehaladtával fokozatosan nőtt a lakásállományok száma, mely azt mutatja, hogy
szívesen költöznek településünkre az emberek.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma

Év

2014
2015
2016

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma

9
7

Adósságcsökkentési támogatásban
részesítettek száma

0

0

0
0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma az évek múlásával folyamatosan
csökkent, örvendetes tény, hogy 2016-tól években számuk 0 volt.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Sóly községre nem jellemző a szegregáció.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény a következőket írja elő:
A helyi önkormányzatok feladatai
152. § (1)-(2)

*

(3) *
A helyi önkormányzat az
kötelezettségének részeként gondoskodik

egészségügyi

szakellátási

intézményműködtetési

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató
számára - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított
közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról,
c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló
vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a helyi
önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott
egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.
(3a) * A helyi önkormányzat (3) bekezdés szerinti vagyona a (3) bekezdés szerinti
intézményműködtetési kötelezettség keretében ellátandó egészségügyi szakellátási feladat
teljesítését szolgálja.
(4)-(5)

*

152/A. § * A települési önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi,
munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző
szervekkel és személyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységeket.
152/B. § * A járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban,
ahol működik egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával - a járásszékhely
város önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival
egészségtervet [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz ki, illetve
gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek során együttműködik a fővárosi és
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megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok szereplőivel.
153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) * biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és
rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
d)

*

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék
kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrástermék
palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e
tevékenységeket.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

A hajmáskéri háziorvosi szolgálat végzi Sólyban is az orvosi ellátást felnőttek és gyermekek
részére egyaránt.
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Év
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
7
4
7
n.a.
n.a.
n.a.

2012-től 2015-ig fokozatosan csökkent a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma, 2016ban 3 fővel többen rendelkeztek közgyógyellátási igazolvánnyal. A 2017-es adat még nem áll
rendelkezésünkre.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma

Összesen

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

A TEIR rendszerében a feltüntetett évekre nem található adat az ápolási díjban részesített
személyekre vonatkozóan.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A sólyi Művelődési Ház rengeteg, színes programlehetőséget biztosít a lakosok és a településre
látogatók számára. A pandémia alatt a programlehetőségek a járványügyi szabályoknak
megfelelően elmaradtak.

Szolgáltatásaink:
Ifjúsági közösségi programok szervezése,
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése,
Közösségi internet hozzáférés biztosítása,
Közművelődési programok szervezése,
Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása,
Közösségfejlesztést elősegítő programok,
Hely biztosítása civil szervezetek számára,
Egészségfejlesztési folyamatok szervezése
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A településen roma nemzetiségi önkormányzat nincs, ezért ez a fejezet nem releváns, nincs adatunk.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Külterületen élők számára vannak hiányzó
közszolgáltatások
A digitális írástudás hiánya akadályozza a
munkanélküliek munkaerő-piacon történő
elhelyezkedését
A hátrányos helyzet átöröklődik a generációkra

Közszolgáltatásokra való csatlakozási pontok
kiépítése
Képzések bővítése, térítésmentes oktatási
programok szervezése, közterületen
térítésmentes WIFI szolgáltatás kialakítása
Közfoglalkoztatás folytatása, keretlétszám
növelésének elérése
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A családnak, a gyermeknek különösen fontos szerepe van a társadalomban, hiszen generációkon
keresztül örökítik át az értékeket, normákat, viselkedési szabályokat. Ahogyan a felnőtt embereket,
a gyermekeket is érinti az esélyegyenlőség hiánya, a hátrányos megkülönböztetés. A gyermekek
esélyegyenlőségét és a gyermekszegénységet kiemelt feladat megvizsgálni, ugyanis a gyermekkori
nélkülözés kedvezőtlenül befolyásolja a gyermek test-lelki és mentális fejlődését, jövőjét,
egészséges, kiegyensúlyozott felnőtté válását. A gyermekkori nélkülözés és a hátrányos
megkülönböztetés megtapasztalása az egész életpályáját meghatározhatja. A rossz egészségi
állapot, az átlagon aluli iskolai teljesítmény, a motiváció hiánya, a magatartási -és beilleszkedési
zavarok, a lemorzsolódás mind kedvezőtlen előjelek.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény az
alábbiakat írja elő:
III. fejezet: A gyermekek védelmének rendszere
14. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
15. § (1)

*

Pénzbeli és természetbeni ellátások:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) * a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) *
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
42

c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) * gyermekek esélynövelő szolgáltatásai.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) * az utógondozói ellátás,
c) * a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) * A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) * a megelőző pártfogás elrendelése.
(5) * A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve
letartóztatásba helyezett fiatalkorúak javítóintézeti ellátása. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről
külön törvény rendelkezik.
(6) * A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat - a külön
jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben - megilleti az a jog, hogy
személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
tevékenységüket értékeljék és elismerjék.
Gyermekjóléti alapellátás:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
64. §
(6) * Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti
szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés (4)
bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat.
(7) * A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a
kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében
természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.
(8) * A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó
vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó
szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe
bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A
jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a
szociális intézményeket.
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64/A. § * (1) A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít
a) a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére, ha olyan szociális szolgáltatás vagy
gyermekjóléti alapellátás - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - igénybevétele válik
szükségessé, amelyben az ellátott vagy a család nem részesül, vagy azt a szolgálat más okból
szükségesnek tartja,
b) a család- és gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban nem álló ellátott esetén akkor, ha az esete
nem tartozik a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alá,
és a szociális diagnózis elkészítéséhez valamennyi érintett hozzájárul.
(2) A szociális diagnózis elkészítését a 64. § (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagjai is
kezdeményezhetik a család- és gyermekjóléti központnál.
(3) A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az
igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni
ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális
diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a
szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint:
5. §
g) * gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység: a gyermekjóléti alapellátás, illetve
a gyermekvédelmi szakellátás keretében végzett tevékenység, függetlenül a feladatellátás e
törvényben nevesített formájától és módjától; a szolgáltató tevékenység célja a gyermekjólétnek,
azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak
biztosítása
A gyermekjóléti alapellátások célja
38. § (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából
történő kiemelésének a megelőzéséhez.
(1a) * Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.
(2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult
lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben
kell biztosítani.
(3) * Ha a gyermekek átmeneti gondozását a települési önkormányzat ellátási szerződés keretében
biztosítja, és az ellátást nyújtó intézmény nem a települési önkormányzat területén működik, a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását lehetőség szerint a szülő lakóhelye szerinti települési
önkormányzatnak kell biztosítania.
Gyermekjóléti szolgáltatás *
A szolgáltatás tartalma *
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39. § (1) * A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
(2) * A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
c) * a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
(3) * A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel
való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
d) * tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
(3a) * A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.
(4) * A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a) * a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési
zavarok ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében,
c) * kezdeményezni
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ca) * egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes
közreműködéssel is segíteni,
cb) * szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
ce) *
d)-e) *
(5) *
Sólyban alacsony a hátrányos helyzetű gyermekek száma. A sólyi Művelődési Ház egész évben sok
és változatos programlehetőségekkel segíti szabadidejük hasznos eltöltését. A pandémia alatt a
programlehetőségek a járványügyi szabályoknak megfelelően elmaradtak.
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
december 31-én

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

12

0

2019

8

0

2020

6

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi
adatszolgáltatás
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A vizsgált időszakban veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 0 fő volt. A Veszprémi Családsegítő
és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatainak ellátásáról szóló beszámoló alapján Sóly község
szociális helyzete az átlagosnál jobbnak mondható, gyermekekkel kapcsolatos azonnali intézkedés
megtételére évek óta nem volt szükség. A településen történt, kiskorú ellen elkövetett tragikus

bűncselekmény következményeinek kezelése azonban nehéz feladatot jelent.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos
száma
Év
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma
22
16
7
3
2
3

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2019-ig fokozatosan csökkenő
tendenciát mutat. A vizsgált időszakot nézve, már 3 éve 5 fő alatt van az RGYK-t megállapító
határozatok száma.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Év

50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
étkezésben
Óvodáztatási
Nyári
étkezésben
kedvezményes tankönyvrésztvevők
támogatásban étkeztetésben
résztvevők
étkezésre
ellátásban
száma iskola
részesülők
részesülők
száma
jogosultak részesülők
1-8.
száma
száma
óvoda
száma 1-13.
száma
évfolyam
évfolyam

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2018

n.a.

1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2019

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4

2020

n.a.

2

n.a.

n.a.

n.a.

4

Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
Önkormányzati
adatok
A hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolába járó sólyi általános iskolás gyermekek közül 2019ben 50 %-os térítési díjkedvezményben nem részesült gyermek, 1 gyermek étkezése ingyenes
volt, mivel ő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult és 4 gyermek étkezése
térítéses volt. Sólyi hátrányos helyzetű óvodás gyermek száma 1 volt a 2020. évben. Sólyi
hátrányos helyzetű, a hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolába járó gyermekek száma 2
volt a 2020. évben.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A szegregáció nem jellemző Sóly településre.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
d) gyermekjóléti alapellátás
e) gyermekvédelem
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2012

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatgyűjtés

Hajmáskér és Sóly községekben 2 védőnői körzet működik. Sólyban heti rendszerességgel
fogadóórára került sor. Hajmáskér - Sóly Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló
beszámolója alapján Sóly községben 8 várandós, 1 szociális és 1 egészségügyi okból veszélyeztetett
személy él. 0-11 hónapos:1 fő, aki szociálisan veszélyeztetett volt. 12-35 hónapos: 13 fő, 1
egészségügyi okból veszélyeztetett volt. 3-6 éves:32 fő, 2 egészségügyi okból veszélyeztetett
gyermek volt.
A 2020-as éveben szintén az évi beszámoló alapján Sóly községben 4 várandós volt, ebből 2 fő
egészségügyileg volt veszélyeztetett. A védőnők véleménye szerint a látogatott családoknál a
leggyakrabban felmerülő problémák az anyagi és párkapcsolati gondok. A problémák észlelésekor
a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermek háziorvossal együttműködnek.
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen
felnőtt
háziorvosi
praxis/ok
száma

Háziorvos által
ellátott
személyek
száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016
2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
önkormányzati
adatgyűjtés

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Felnőtt házi orvos
Házi
által ellátott
gyermekorvosok
gyerekek száma
száma

A gyermekorvosi ellátás jellemzőire vonatkozóan nincsenek adataink a TEIR adatbázisból.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év

Szociális szempontból
felvett gyerekek
Önkormányz
száma (munkanélküli
Nem önkormányzati
ati
Bölcsődébe beírt
szülő, veszélyeztetett
bölcsődék száma
bölcsődék gyermekek száma
gyermek, nappali
(munkahelyi, magán stb.)
száma
tagozaton tanuló
szülő)

2012

0

0

n.a.

n.a.

2013

0

0

n.a.

n.a.

2014

0

0

n.a.

n.a.

2015

0

0

n.a.

n.a.

2016

0

0

n.a.

n.a.

2017

0

0

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH
Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

Sólyban nincsen bölcsőde, óvoda és iskola. A falutól néhány km-re lévő Hajmáskér településre járnak
óvodába és általános iskolába a sólyi gyermekek, szállításuk mindig megoldott. A 2018. évre
vonatkozó óvodai beszámoló alapján 2 fő bejáróról van tudomásunk. A 2020. évben Sólyból 3 fő bejáró
volt
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

Működő,
Működő (összes)
önkormányzati
bölcsődei férőhelyek
bölcsődei férőhelyek
száma
száma

Egyéb, nem
önkormányzati
Családi napköziben
bölcsődei
engedélyezett férőhelyek
(munkahelyi, magán száma (december 31-én)
stb.) férőhelyek száma

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR,
KSH Tstar,
Intézményi

A bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek számára vonatkozóan nincsenek
adataink.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény szerint:
6. §(2a) * A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz,
hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek
növeléséhez.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
67/A. § * (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) * a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő
fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

n.a.

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

n.a.

Óvodai férőhelyek száma

n.a.

Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...hig):

n.a.

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

n.a.

Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok
száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

n.a.

Fő

Hiányzó létszám

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
gyermekcsopo
férőhelyek
gyermekek
3-6 éves korú
feladatellátási
gyógypedagógi
rtok száma száma
száma
gyermekek
helyek száma
ai
gyógypedagógi (gyógypedagógi
(gyógypedagógi
száma
(gyógypedagógiai
gyermekcsopo
ai neveléssel ai neveléssel
ai neveléssel
neveléssel együtt)
rtok száma
együtt
együtt)
együtt)

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2018

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2019

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2020
Forrás:
TeIR, KSH
Tstar,
Önkormán
yzati
adatgyűjté
s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Az óvodai nevelésre vonatkozóan nincsenek adataink.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola Általános iskola
1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon
Általános
Napközis általános iskolai tanulók száma a
tanulók száma tanulók száma
iskolások nappali oktatásban (iskolaotthonos tanulókkal
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai
száma
együtt)
oktatással
oktatással
együtt)
együtt)
fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2012/2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013/2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014/2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015/2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016/2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai
osztályok száma a
gyógypedagógiai
oktatásban (a nappali
oktatásban)

Az általános iskolai
osztályok száma (a Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai oktatással együtt)
oktatással együtt)

1-8 évfolyamon összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

n.a.

n.a.

n.a.

2012/2013

n.a.

n.a.

n.a.

2013/2014

n.a.

n.a.

n.a.

2014/2015

n.a.

n.a.

n.a.

2015/2016

n.a.

n.a.

n.a.

2016/2017

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR,
KSH Tstar

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban (TS 2301)

Fő
2011/2012

n.a.

2012/2013

n.a.

2013/2014

n.a.

2014/2015

n.a.

2015/2016

n.a.

2016/2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Az általános iskolai ellátásra vonatkozóan nincsenek adataink.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Gyermekek iskolán kívüli és nyári szabadidős
programjainak szervezetlensége

Gyermekeket érintő iskolán kívüli és nyári
szabadidős tevékenységének hasznos eltöltése,
nyári gyermektáborok szervezése
Az információáramlás elősegítése, cselekvései
terv megbeszélése, kidolgozása
A gyermekek jövőjének figyelemmel kísérése,
konzultáció a szülőkkel

A jelzőrendszer hatékonyságának növelése
Csökken a gyermekek életszínvonala
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező,
legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel
támogatott igazságtalanság. Sajnos gyakran nem könnyű fellépni ellene.
Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. A nők
gazdasági aktivitását nagymértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk.
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak
körében a gyereknevelés - lényegében függetlenül a gyerek korától - valamelyest növeli a
munkavállalás valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők
aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen vagy
idősebb gyereket nevelő nőké, a gyereknevelés aktivitáscsökkentő hatása annál nagyobb, minél
kisebb a gyerek. Befolyásolja a nők gazdasági aktivitását a gyermekek száma is, a három vagy több
gyermek radikálisan csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A gyereküket egyedül nevelő nők
inkább kívánnak munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s ugyanannyi és
ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Év
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás: Teir
és helyi
adatgyűjtés

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

172
180
183
177
172
n.a.

172
179
184
179
188
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

5
4
5
4
4
4

8
3
4
4
2
4

58

59

A nemek arányát tekintve a munkanélküliség a nők körében kiugróan magasabb volt 2014-ben. A
mutatók közötti eltérések a következő évek során nem jelentős.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény szerint:
65. § * Ez a törvény a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja
a) a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
b) a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
c) a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról,
d) * az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének
alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 7-i
2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
e) a Tanács 97/80/EK irányelve a bizonyítási kötelezettségről a nemi hovatartozás alapján történő
diszkriminációs esetekben,
f) a Tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet
nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról,
g) a Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános
kereteinek a létrehozásáról,
h) * a Tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása
tekintetében történő végrehajtásáról,
i) * a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött,
felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv,
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j) * a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és
munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK tanácsi
irányelv,
k) * a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre
jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító
jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december
13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
l) * a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és
munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról,
valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó
munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv,
m) * a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok
gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-i 2014/54/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.
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.)
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

Év
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR és
helyi
adatgyűjtés

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
0-3 év közötti gyermekek
Védőnők száma
Átlagos gyermekszám védőnőnként
száma
2
n.a.
n.a.
2
n.a.
n.a.
2
n.a.
n.a.
2
n.a.
n.a.
2
n.a.
n.a.
2
13
n.a.

Nincsenek rendelkezésünkre álló adatok a családtervezés, anya-és gyermekgondozás területére
vonatkozóan. Sólyban a védőnői szolgálatot 2 fő hajmáskéri védőnő látja el. A védőnői hálózat
hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja.
A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama
gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a
gyermek családi körülményeire.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként egyre többen tudják, hogy
problémáikkal hova fordulhatnak segítségért.
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A település közéletében, főkén civil szervezetekben betöltött funkcióiknak köszönhetően, a nők
aktivitása magasabb, mint a fériaké.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nőket, elsősorban a gyermekes édesanyákat
fokozottabban érinti a munkanélküliség
A gyermekvállalás utáni munkavégzés
nehézségei (gyermek betegsége, édesanya
otthoni feladatai)
Rossz egészségi állapot

Nőkre szabott foglalkoztatási programok
kezdeményezése
Családbarát munkahelyek létrehozása
Szűrővizsgálati időpontokról megfelelő
tájékoztatás
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma

Összes nyugdíjas

2014

50

51

101

2015

48

50

98

2016

47

55

102

2017

46

52

98

2018

43

52

95

2019
Forrás:
TeIR, KSH
Tstar

n.a

n.a

n.a

Az évek előrehaladtával fokozatosan csökkent a nyugdíjasok száma, majd 2016-ban minimális
emelkedést figyelhettünk meg. A 2019-es évre vonatkozóan nincsenek rendelkezésünkre álló
adataink.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Regisztrált
munkanélküliek
száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő

Fő

%

Fő

Fő

%

13

2

18%

0

n.a.

n.a.

7

0

0%

0

n.a.

n.a.

9

1

11%

0

n.a.

n.a.

7

1

17%

0

n.a.

n.a.

6

2

33%

0

n.a.

n.a.

31

6

19%

0

n.a.

n.a.

Forrás:
Helyi
adatgyűjtés,
TeIR

A regisztrált munkanélküliek közül 2019-ben volt a legmagasabb az 55 év feletti
személyek száma.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
c) idősek informatikai jártassága
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság
száma

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Fő

Fő

%

2014

58

0

0,00%

2015

56

0

0,00%

2016

53

0

0,00%

2017

58

0

0,00%

2018

58

0

0,00%

n.a.

n.a.

n.a.

2019
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

A 65 év feletti lakosság száma tartósan 60 fő alatt van Sólyban.
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A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma

Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)

2014

n.a.

2015

n.a.

2016

n.a.

2017

n.a.

2018

n.a.

2019

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az időskorúak járadékában részesítettek átlagos számáról nincsenek adataink.
A társadalmak elöregedése globális problémává lett, különösen a fejlett ipari térségekben,
országokban, így az Európai Unióban és Magyarországon is.
Fontos feladat, hogy hosszú távon olyan társadalmi és gazdasági környezet kerüljön kialakításra a
településen, amelyben az idősödő és az idős emberek minél tovább meg tudják őrizni aktivitásukat.
Fontos, hogy teret nyerjen egy újfajta szemléletmód, mellyel növelhető az időskor presztízse, és az
idősek iránti szolidaritás.
Ma Magyarországon - egyelőre - az idősek inkább diszkrimináció áldozatai, s nem értékes,
integrált, értékteremtő részei társadalmunknak. Országos, és helyi szinten is megoldandó feladattal
állunk szemben. Kiemelten fontos cél kell legyen, hogy a településen élő idős emberek
megőrizhessék emberi méltóságukat, önállóságukat és autonómiájukat. A helyi közszolgáltatások
terén az idősekkel való foglalkozás megfelelő. Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb
szolgáltatások egy része minden lakos számára helyben biztosított, amelyek egy része kifejezetten
az időskorúak részére szerveződik, ilyenek pl. nyugdíjas klubdélutánok.
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep
jutott az egyházi szociális gondoskodásnak. A Hajmáskér - Sólyi Református Társegyházközség
alkalmazásában több helyi gondozó, rendszeresen látogat és segít időskorúakat.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A 2021-es felülvizsgálat során módosult adatok:
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás:
TEIR

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
1
1
1
1
1
n.a

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
2.276
2.325
1.610
1.610
1.638
n.a

Muzeális
intézmények
száma
0
0
0
0
0
n.a

Közművelődési
intézmények
száma
1
1
1
1
1
n.a
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Sólyban az idős lakosok aktívak, sok programot szerveznek, és sok más emberek által szervezett
programon is részt vesznek, településünkön többféle programlehetőség van számukra. Sóly Községi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete lehetőséget biztosít az időseknek a
közös programokon való részvételre. A településen található közművelődési intézmény sok és
változatos programnak, előadásnak ad otthont. A pandémia alatt a programlehetőségek a
járványügyi szabályoknak megfelelően elmaradtak.

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

fejlesztési lehetőségek

Egészségügyi problémák mérséklése

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások
bővítése, sportolási lehetőségek fejlesztése,
rendszeres szűrővizsgálatok biztosítása,
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
prevenciós szemlélet erősítése
Olyan programok szervezése, amelyben a fiatal
és idős generáció tagjai is szívesen képviseltetik
magukat
Csatlakozás a nyugdíjasklubhoz

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége
Elmagányosodás
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A sérült emberek olyan teljes jogú tagjai a társadalomnak, akik a többségi társadalom tagjainak
gondoskodására szorulnak. Emberi méltóságukat mindig, minden körülmények között tiszteletben
kell tartani. Nem csak feladatunk, hanem erkölcsi kötelezettségünk felkarolásuk, és a társadalom ba
való befogadásuk elősegítése. A fogyatékosság, a valamiben való akadályozottság számos területen
jelentkezhet. A legelterjedtebb felfogás szerint fogyatékos személy: aki
• érzékszervi (különösen látás- és hallásbéli) és/vagy
• mozgásszervi és/vagy
• testi teljességét és/vagy
• 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.
Sólyban alacsony a fogyatékossággal élő személyek száma. A megváltozott munkaképességű
személyek esetében a mozgáskorlátozottság, látáskárosodás tartoznak a leggyakrabban előforduló
problémák közé.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Férfiak

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Nők

Összesen

2014

9

2

11

2015

9

3

12

2016

8

2

10

2017

7

4

11

2018

6

4

10

2019

n.a

n.a

n.a

Forrás: TeIR,
KSH Tstar

Az évek múlásával Sóly községben a megváltozott munkaképességű személyek szociális
ellátásaiban részesülők számát tekintve hullámzó tendencia volt megfigyelhető. A nemek arányát
elemezve megállapítható, hogy közülük a férfiak voltak többen.
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

2012
2013
2014
2015
2016

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2017
Forrás: TeIR,
KSH Tstar; a
központi
adatokat
célszerű
bontani a helyi
adatszolgáltatók
segítségével

n.a.

n.a.

n.a.

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek számáról nincsenek adataink.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A sólyi Művelődési Ház akadálymentesített. Sóly Község Önkormányzatának hivatalos honlapja
szintén akadálymentesített.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés nehézségei,
nem megoldott a környezetük teljes körű
akadálymentesítése
Elfogadás hiánya

Akadálymentesített környezet biztosítása,
információs és kommunikációs akadályok
megszüntetése, korszerű fejlesztési lehetőségek
bővítése
Közösségi életbe történő aktív bevonás
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A községben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban
vesz részt a civil szervezetek programjain. Az önkormányzat költségvetési rendeletében
meghatározottak szerint támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit. A jelenleg működő
szervezetek a következők: a Nyugdíjas Klub, a Sólyi Dalkör, a Nők Sólyért Egyesület, a Kertbarát
Kör, az 1000 Éves Sólyi Templomért Alapítvány, a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyház, a
katolikus egyház is bekapcsolódik a közösségi életbe. Valamint új taggal is bővült a közösségi és
kulturális élet, a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly egyesülettel. A helyi civil szervezetek más
települések hasonló szervezeteivel is jó kapcsolatban állnak és időnként közös rendezvényeket,
táborokat, fellépéseket szerveznek. A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek,
ezért nemzetiségi önkormányzat sincs, továbbá más nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki.
A kulturális és közösségi élet jelentős része a 2011. óta működő IKSZT-ben folyik, amely helyet ad
civil szervezeteknek is. A civil szervezetek, célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztéséhez, az időkorúak
kulturálódásához, a hagyományőrzésen át, a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
folyamatába. A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges
bevonásával történt, az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program
intézkedési tervét. Az adatgyűjtés kiterjedt az önkormányzaton kívül az intézményekre,
társintézményekre, közoktatási intézményekre, szervekre. Az összegyűjtött adatok elemzésekor
megfogalmazódtak a településen élők problémái, az esélyegyenlőség biztosítását segítő
megoldások. Az adatgyűjtés kiterjedt Sóly Község közigazgatási területén a kistérségi és helyi
dokumentumokra. A Program átfogó képet ad a községben élő célcsoportok hétköznapi életéről,
lehetőségeiről, jövőjéről. Az elkészült dokumentumtervezet a helyben szokásos módon, Sóly
honlapján (www.soly.hu) kerül közzétételre, azzal a céllal, hogy a lakosság megismerje és
véleményét elmondja.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. A Képviselő-testület által elfogadott
Esélyegyenlőségi Programot Sóly község honlapján elérhetővé tesszük a megvalósításában
résztvevő szervezetek és a lakosság számára. A monitoring a társszervezetek vezetői, a célcsoportok
képviselői, a civil szervezetek képviselői és a Polgármesteri Hivatal munkatársai bevonásával
történik.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Külterületen élők számára
hiányzó közszolgáltatások

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Közszolgáltatásokra való csatlakozási
vannak
pontok kiépítése

Képzések
bővítése,
térítésmentes
A digitális írástudás hiánya akadályozza
oktatási
programok
szervezése,
a munkanélküliek munkaerő-piacon
közterületen
térítésmentes
WIFI
történő elhelyezkedését
szolgáltatás kialakítása
A hátrányos helyzet átöröklődik a
Közfoglalkoztatás
folytatása,
generációkra
keretlétszám növelésének elérése
Gyermekeket érintő iskolán kívüli és
nyári
szabadidős
tevékenységének
Gyermekek iskolán kívüli és nyári
hasznos eltöltése, nyári gyermektáborok
szabadidős
programjainak
szervezése
szervezetlensége

Gyermekek

A
jelzőrendszer
növelése

hatékonyságának

Az
információáramlás
elősegítése,
cselekvései
terv
megbeszélése,
kidolgozása

Csökken a gyermekek életszínvonala

Idősek

Nők

A gyermekek jövőjének figyelemmel
kísérése, konzultáció a szülőkkel
Rendszeres
mozgást
biztosító
szolgáltatások
bővítése,
sportolási
lehetőségek
fejlesztése,
rendszeres
Egészségügyi problémák mérséklése
szűrővizsgálatok
biztosítása,
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
Nemzedékek
közötti
kapcsolat prevenciós szemlélet erősítése
nehézsége
Olyan programok szervezése, amelyben
a fiatal és idős generáció tagjai is
Elmagányosodás
szívesen képviseltetik magukat
Csatlakozás a nyugdíjasklubhoz
Nőket,
elsősorban
a
gyermekes Nőkre szabott foglalkoztatási programok
édesanyákat fokozottabban érinti a kezdeményezése
munkanélküliség
Családbarát munkahelyek létrehozása
A gyermekvállalás utáni munkavégzés
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nehézségei
(gyermek
édesanya otthoni feladatai)

Fogyatékkal
élők

betegsége, Szűrővizsgálati időpontokról megfelelő
tájékoztatás

Rossz egészségi állapot
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés
nehézségei,
nem
megoldott
a
környezetük
teljes
körű
akadálymentesítése
Elfogadás hiánya

Akadálymentesített
környezet
biztosítása,
információs
és
kommunikációs
akadályok
megszüntetése, korszerű fejlesztési
lehetőségek bővítése
Közösségi életbe történő aktív bevonás

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Közszolgáltatásokra való csatlakozási
pontok kiépítése
Képzések bővítése, térítésmentes
oktatási programok szervezése,
közterületen térítésmentes WIFI
szolgáltatás kialakítása
Közfoglalkoztatás folytatása,
keretlétszám növelésének elérése
Gyermekeket érintő iskolán kívüli és
nyári szabadidős tevékenységének
hasznos eltöltése, nyári gyermektáborok
szervezése

Gyermekek

Idősek

Az információáramlás elősegítése,
cselekvései terv megbeszélése,
kidolgozása
A gyermekek jövőjének figyelemmel
kísérése, konzultáció a szülőkkel
Rendszeres mozgást biztosító
szolgáltatások bővítése, sportolási
lehetőségek fejlesztése, rendszeres
szűrővizsgálatok biztosítása,
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
prevenciós szemlélet erősítése
Olyan programok szervezése, amelyben
a fiatal és idős generáció tagjai is
szívesen képviseltetik magukat

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Önkormányzat – polgármester
Területileg
illetékes
munkaügyi
kirendeltség, Önkormányzat – polgármester,
IKSZT – vezető
Önkormányzat
–
polgármester,
Kormányhivatal munkaügyi osztálya

Önkormányzat – polgármester, IKSZT –
vezető
Bendola
Humán
jelzőrendszer tagjai

Szolgáltató

Bt.,

Bendola Humán Szolgáltató Bt.

Önkormányzat – polgármester, IKSZT –
vezető
Önkormányzat – polgármester, IKSZT –
vezető, Bendola Humán Szolgáltató Bt.
IKSZT - vezető

Csatlakozás a nyugdíjasklubhoz
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Nőkre szabott foglalkoztatási
programok kezdeményezése
Nők

Családbarát munkahelyek létrehozása
Szűrővizsgálati időpontokról megfelelő
tájékoztatás

Fogyatékkal
élők

Akadálymentesített környezet
biztosítása, információs és
kommunikációs akadályok
megszüntetése, korszerű fejlesztési
lehetőségek bővítése

Területileg
illetékes
munkaügyi
kirendeltség, Önkormányzat – polgármester
Területileg
illetékes
munkaügyi
kirendeltség, Önkormányzat – polgármester
Önkormányzat – polgármester, IKSZT vezető
Önkormányzat
vállalkozások

–

polgármester,

helyi

Önkormányzat – polgármester, IKSZT vezető

Közösségi életbe történő aktív bevonás
A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2021.01.01-től rendelkezik
működési engedéllyel Hajmáskér település vonatkozásában. 2021.01.04-én (az év első
munkanapján) kezdődött meg a település felmérése és az ellátást eddig végző Bendola
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által átadott anyag feldolgozása.
Bendola Humán Szolgáltató Bt. jelzőrendszer tagot 2021. január 1-től felváltotta a
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a mélyszegénységben élők életminőségén javíthatunk, fontos
számunkra, hogy a rászoruló személyeket segítsük kiegyensúlyozott életvitelük megalapozásában.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek jogainak érvényesülését, mint a civilizált
életkörülményekhez, az egészséges élethez való jogot, nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek
fejlesztésére, a felnőtt életre való tudatos felkészítésre.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi állapotára, biztonságára, képviseljük az érdekeiket,
felkaroljuk az egyedülálló embereket és segítjük őket a mindennapi életükben.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód érvényesítését, a megbecsülést,
tiszteletet, foglalkoztatásuk megkönnyítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségére, fontosnak tartjuk munkaerő-piaci
esélyeik javítását.
Sóly a települési szintű döntések előkészítésénél és meghozásánál mindig figyelembe veszi az
esélyegyenlőség követelményeit.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

Közszolgáltatási csatlakozási pontok kiépítése
Külterületen hiányzó közszolgáltatások
R- szolgáltatási igény felmérése a külterületen
K- közszolgáltatási csatlakozások engedélyes terveinek a megszerzése
H - közszolgáltatási csatlakozási pontok biztosítása
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hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

igényfelmérés, források feltérképezése
tervezés, engedélyezés
kivitelezés
külterületen lakók - polgármester
Önkormányzat - polgármester
Tervezők, hatóságok Kivitelezők, szolgáltatók
R- félév
K- két év
H - öt év
R- szolgáltatást igénybe vevők száma
K- engedélyek beszerzése
H-közszolgáltatási csatlakozási pontok
felmérések

használatával

kapcsolatos

lakossági hozzájárulás szükségessége - kedvezményes hitel
a szolgáltatáshoz mérten aránytalanul magas költségek - alternatív
megoldások
önkormányzati forrás hiánya - pályázati támogatások
lakossági érdekeltségi hozzájárulás, önkormányzati források, pályázati
támogatások, szolgáltatói erőforrások

Az Önkormányzat a pályázati támogatások lehetőségét továbbra is
Felülvizsgálat (2021) előnyben részesíti és remélhetőleg a tervezett határidőig sikerülni fog a
megvalósítása is.

Intézkedés címe:

Térítésmentes képzési programok és WIFI
szolgáltatás
Digitális írástudás hiánya magas

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok R - közösségi internet hozzáférés és az
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és elektronikus közigazgatási végpont
hosszútávú időegységekre bontásban
szolgáltatás biztosítása
K- térítésmentes közterületi WIFI kapcsolat
elérhetővé tétele
H - digitális írástudás 70 %-os elérése
Tevékenységek
képzések bővítése a munkanélküliek körére
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
térítésmentes oktatási programok szervezése
közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás
biztosítása
Résztvevők és
helyi lakosság - polgármester, IKSZT- vezető
felelős
Partnerek
Önkormányzat - polgármester

76

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
Felülvizsgálat (2021)

Intézkedés címe:

IKSZT- vezető
R- negyedév
K- egy év
H - három év
R- szolgáltatást igénybe vevők száma
K - WIFI kapcsolat van/nincs
valamint H - digitális írástudók száma felméréssel
becsülve
érdektelenség az új tudás iránt - közvetlen
megkeresés
forrás hiánya az üzemeltetésre
önkormányzati saját erőforrás, oktatók, TÁMOP
források
A képzési programok megszervezését a
pandémia felülírta, de reményeink szerint a
járványügyi szabályok feloldásával, ennek a
célnak is eleget tudunk tenni a lakosság
minél szélesebb körű bevonásával.
Bár a digitális programok elmaradtak, a
modernizáció és a digitalizáció tovább haladt
településünkön. A nagyobb közbiztonság
érdekét szolgálja az elmúlt 2 évben átadott
6 csatornás kamerarendszer.

Közfoglalkoztatás folytatása, keretlétszám
növelésének elérése
A hátrányos helyzet átöröklődik a generációkra

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Az önkormányzat és a Kormányhivatal
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és munkaügyi osztályának együttműködése
hosszútávú időegységekre bontásban
Közmunkába állás segítése
Nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedés
segítése
Egyéni képességek és képzettség fejlesztésének
elősegítése
Tevékenységek
1. Álláskereső munka folytatása
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Közfoglalkoztatás
3. Közmunkaprogram szervezése
4. Egyéni képesség és képzettség fejlesztő
programok szervezése
Résztvevők és
Önkormányzat-polgármester,
felelős
érintett intézmények – intézményvezetők
Kormányhivatal munkaügyi osztály
Veszprémi Szakképzési Centrum, Bendola
Humán Szolgáltató Bt
*A Bendola Humán Szolgáltató Bt-t felváltotta a
A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény, mely 2021.01.01-től
rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér Sóly település vonatkozásában.
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Partnerek

Kormányhivatal munkaügyi osztály, Bendola
Humán Szolgáltató Bt
*A Bendola Humán Szolgáltató Bt-t felváltotta a
A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény, mely 2021.01.01-től
rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér Sóly település vonatkozásában.

Határidő(k) pontokba szedve

2019. december 31., majd ezután folyamatos
* Az új határidő céldátuma: 2023. 12. 31.

Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
Felülvizsgálat (2021)

közfoglalkoztatásban résztvevők száma,
a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedettek száma,
valamint továbbtanulók száma
új képzettséget, szakmát szerzők száma
Önkormányzati
döntés
alapján,
illetve
pályázattól függően fenntartható.
Források hiánya – pályázatok benyújtása,
partnerek
keresése,
állami
programok
kihasználása (pl. ingyenes szakmaszerzési
lehetőségek a szakképző centrumokban)
Személyi és tárgyi feltételek, költségvetési
forrás, humán erőforrások
A keretlétszám növelésére nem volt mód, de
jelentős sikerként könyvelhetjük el, hogy a
közmunkaprogram, ami az állam által hirdetett
szociális híd a munka világába sikeres Sóly
esetében,
ugyanis,
három
korábbi
közmunkásunk is el tudott helyezkedni a
munkaerőpiacon.

Intézkedés címe:

Gyermekeket érintő iskolán kívüli és nyári
szabadidős tevékenységének hasznos eltöltése,
nyári gyermektáborok szervezése
Feltárt probléma
Gyermekek iskolán kívüli és nyári szabadidős
(kiinduló értékekkel)
programjainak szervezetlensége, korlátozott
kulturális és üdülési lehetőségek az elsősorban
szegényebb családok gyermekei számára
Célok R- minden gyermek számára biztosított legyen
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és színházba jutás lehetősége
hosszútávú időegységekre bontásban
K - minden gyermek számára biztosított legyen a
távolabbi településeken szervezett
gyermekprogramok elérése
H - minden gyermek számára biztosított legyen
az üdülés vagy táborozás
Tevékenységek
csoportos programok szervezése
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
szállítóeszköz
problémájának
megoldása
(együttműködve a Református Egyházzal)
Résztvevők és
3 - 16 év alatti korosztály - polgármester,
felelős
IKSZT- vezető
Partnerek
Önkormányzat - polgármester
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Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

IKSZT,
helyi
civil
szervezetek,
helyi
vállalkozók, egyházak
R- egy év
K- két év
H - négy év
R- színházba járó hátrányos helyzetű gyermekek
száma
valamint K- a programokon részt vett gyermekek száma
H - üdülésen vagy táborozáson részt vett
gyermekek száma
saját forrás hiánya - pályázati források
felkutatása
szülők nem engedik el a gyermeket a
programokra - közvetlen meggyőzés
önkormányzati támogatás, civil szervezetek
támogatása, pályázatok

Felülvizsgálat (2021)

Intézkedés címe
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, középés hosszútávú időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Az Önkormányzat reményei szerint sikerülni fog
pályázati támogatással, egy új játszótér
megépítése a településen.

Az információáramlás elősegítése, cselekvései terv
megbeszélése, kidolgozása
A jelzőrendszer hatékonyságának növelése
Rövid táv: információáramlás
Közép táv: jelzőrendszer tagjainak bővítése
Hosszú táv: a rászorulók maximális segítése
1. Megbeszélés a jelzőrendszer tagjaival
2. Résztvevők együttműködése, egyeztetések az
információáramlás megkönnyítésének érdekében,
egymás kölcsönös tájékoztatása
3. A rendszer bővítése, új tagok bevonása
Bendola Humán Szolgáltató Bt., Jelzőrendszer tagjai
*A Bendola Humán Szolgáltató Bt-t felváltotta a A
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény, mely 2021.01.01-től rendelkezik működési
engedéllyel
Hajmáskér
Sóly
település
vonatkozásában.

Partnerek

Bendola Humán Szolgáltató Bt., Jelzőrendszer tagjai
*A Bendola Humán Szolgáltató Bt-t felváltotta a A
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény, mely 2021.01.01-től rendelkezik működési
engedéllyel
Hajmáskér
Sóly
település
vonatkozásában.

Határidő(k) pontokba szedve

Negyedévente
Rövid táv: 3 hónap
Közép táv: 6 hónap
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Hosszú táv: 9 hónap
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások
Felülvizsgálat (2021)

Intézkedés címe

A jelzőrendszer tagjainak száma bővül
Gyakrabban vannak bejelentett esetek, ezáltal több
esetben megelőzik a problémát
Fenntarthatósága: kapcsolattartás, információáramlás,
kölcsönös együttműködés esetén
A
jelzőrendszertagjai
nem
kellően
aktívak
Figyelemfelhívás
a
rendszer
fontosságára
Technikai, humán, pénzügyi
Törekedünk arra, hogy az információáramlást még a
2020. évnél is magasabb színvonalon tudja biztosítani
az Önkormányzat.
Ennek érdekében kötött megállapodást a nagyobb
tapasztalattal és szakmai felkészültséggel rendelkező
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézménnyel, felváltva ezzel a Bendola Humán
Szolgáltató Bt családsegítő szolgáltatását.
Az
új
családsegítővel
kiegészülve,
az
információáramlás máris sokkal hatékonyabb és
szakszerűbb, mint amilyen a 2020-as évben volt. A
további együttműködés fenntartása, minőségének
megőrzése és fejlesztése, az elsődleges prioritások
között szerepel.
A
tájékoztatáshoz
és
információ
áramláshoz
hozzátartozik, hogy a www.soly.hu önkormányzati
oldal megújult, még inkább felhasználóbaráttá és
modernebbé téve az egyik legfontosabb online
tájékoztatási felületünket.

A gyermekek jövőjének figyelemmel kísérése,
konzultáció a szülőkkel
Csökken a gyermekek életszínvonala

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Több napközis gyermek az iskolában
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és Szakkörök számának bővítése
hosszútávú időegységekre bontásban
Korrepetálások szervezése
Az iskolai könyvtárat több tanuló vegye igénybe
Szabadidő teljes kihasználása, konzultáció a
szülőkkel
Tevékenységek
1. Felmérés azoknak a gyermekeknek a
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
számáról, akik egyedül töltik a délutánt, illetve a
szünidőt
2. Iskolán kívüli tevékenységek számának
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növelése
3. Motiválás az olvasásra
4. Tájékoztatás a sportolási lehetőségekről és a
mozgás fontosságáról
5. Sportprogramok szervezése
6. Túrákon, kirándulásokon való aktív részvétel
ösztönzése
Bendola Humán Szolgáltató Bt.
*A Bendola Humán Szolgáltató Bt-t felváltotta a

Résztvevők és
felelős

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény, mely 2021.01.01-től
rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér Sóly település vonatkozásában.

Oktatási intézmény vezetője, Polgármester
Bendola Humán Szolgáltató Bt.
* A Bendola Humán Szolgáltató Bt-t felváltotta a

Partnerek

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény, mely 2021.01.01-től
rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér Sóly település vonatkozásában.

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
Felülvizsgálat (2021)

Oktatási intézmény vezetője, Polgármester
Folyamatos
Napközis gyermekek számának növekedése
Szabadidős programok számának növekedése
valamint
Érdektelen diákok, nem igénylik a lehetőségeket
Megfelelő együttműködés hiánya
Tájékoztatás, kapcsolatfelvétel
Személyi, pénzügyi, önkormányzati, civil
Törekedünk arra, hogy a gyermekvédelmi
ellátásokat az Önkormányzat a 2021. évben még
a 2020. évnél is magasabb színvonalon tudja
biztosítani.
Ennek érdekében kötött megállapodást a
nagyobb
tapasztalattal
és
szakmai
felkészültséggel
rendelkező
Veszprémi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Integrált
Intézménnyel, felváltva ezzel a Bendola Humán
Szolgáltató Bt családsegítő szolgáltatását.
Fontos a Veszprémi Családsegítő Intézmény
teljes integrálása és a jelzőrendszer tagjai között
fennálló szoros együttműködésének megőrzése,
ennek a továbbfejlesztése.
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Intézkedés címe

Nőkre szabott foglalkoztatási programok
kezdeményezése
Feltárt probléma
Nőket, elsősorban a gyermekes édesanyákat
(kiinduló értékekkel)
fokozottabban érinti a munkanélküliség
Célok R - Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ)
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és információs pont működtetése
hosszútávú időegységekre bontásban
K- közfoglalkoztatás bővítése
H – női munkanélküliek arányának csökkentése
Tevékenységek
tanácsadás,
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
figyelemfelhívás,
közfoglalkoztatásba történő bevonás,
területileg illetékes munkaügyi kirendeltségbe
történő irányítás, regisztrálás
Résztvevők és
Női munkanélküliek - polgármester, IKSZTfelelős
vezető
Partnerek
területileg illetékes munkaügyi kirendeltség
Önkormányzat - polgármester
IKSZT- vezető
Határidő(k) pontokba szedve
R- negyedév
K- egy év
H - két év
Eredményességi mutatók és annak
R- szolgáltatást igénybe vevők száma
dokumentáltsága, forrása
K- közfoglalkoztatásban résztvevők száma
(rövid, közép és hosszútávon), valamint H – női munkanélküliek száma
fenntarthatósága
Kockázatok
érdektelenség az információk iránt - közvetlen
és csökkentésük eszközei
megkeresés
közfoglalkoztatási programokhoz biztosított
központi források csökkenése
saját forrás hiánya
Szükséges erőforrások
területileg illetékes munkaügyi kirendeltség
támogatása, önkormányzati saját erőforrás
Felülvizsgálat (2021)

Nőkre
szabott
foglalkoztatási
programok
szervezését a pandémia nem tette lehetővé.
Azonban a járványügyi szabályok feloldásával az
Önkormányzat javítani tud majd ezen a
területen is, de ez a feladat nagyban függ az
érintett nők érdekeltségétől

Intézkedés címe
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Családbarát munkahelyek létrehozása
A gyermekvállalás utáni munkavégzés
nehézségei
(gyermek betegsége, édesanya otthoni feladatai)
Célok Minden olyan intézkedés biztosítása, ahol az
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és önkormányzatnak ráhatása lehet a munkába való
hosszútávú időegységekre bontásban
visszatérés támogatására
Megfelelő mennyiségű óvodai férőhely
Iskolai napközi otthon
Étkeztetés
Tevékenységek
1. Adatgyűjtés a problémás esetekről
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Tájékoztatás, kapcsolattartás
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Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
Felülvizsgálat (2021)

3. A vonzáskörzetben működő segítő szervezetek
feltérképezése, megkeresése
4. Programokba való bekapcsolódás
5. Munkahelyek, helyi vállalkozások felmérése,
vállalkozások ösztönzése, segítése
Önkormányzat, polgármester, jegyző, munkába
visszatérni szándékozó nők, munkaadók
Önkormányzat, polgármester, jegyző, munkába
visszatérni szándékozó nők, munkaadók
Rövid táv: 6 hónap
Közép táv: 1 év
Hosszú táv: 3 év
A munkaerőpiacra visszatérő kismamák száma
Adatgyűjtés,
folyamatos
kapcsolattartás,
valamint tájékoztatás
Érdektelenség a visszatérők körében
A munkáltatók nem megfelelő hozzáállása,
alkalmazkodás
Megkeresés, kapcsolattartás
Humán (1 fő), technikai feltételek
Az Önkormányzat a szünidei étkeztetést, a
törvényi előírásoknak megfelelően mindig
biztosítja.
Emellett
a
rendelet
biztosít
gyermekszületési támogatást, a kezdeti anyagi
nehézségek kompenzálására.
Hajmáskér településen lévő Lurkó Óvoda
megfelelő kapacitással rendelkezik, hogy a sólyi
óvodásoknak is biztosítva legyen a férőhely,
amennyiben a szülő is ezt igényli. A pandémia
miatt a vállalkozások munkaerő felvétele
befagyott, a programok megszervezését a
humánjárvány nem tette lehetővé, ezalatt az idő
során az Önkormányzat települési támogatással
tudta segíteni az erre rászorultakat.

Intézkedés címe

Szűrővizsgálati időpontokról megfelelő
tájékoztatás,
szabadidős
programok
szervezése és a testedzés feltételeinek a
megteremtése
Feltárt probléma
Rossz egészségi állapot, a magányérzet
(kiinduló értékekkel)
kialakulásával nemcsak az anya mentális
állapota lehet rosszabb,
családi konfliktusokhoz is vezethet
Célok R-legyenek nők részére szervezett mentális
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és állapotot javító programok
hosszútávú időegységekre bontásban
K- a kisgyermekes anyák igényeihez igazodó
zöldterület és közpark fejlesztés
H - a testedzéshez szükséges bel- és kültéri
feltételek biztosítottak legyenek
Tevékenységek
igények felmérése, szabadidős programok
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(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

szervezése
zöldterületek, közparkok további tervszerű
fejlesztése
a kül- és beltéri testedzés feltételeinek a
megteremtése
nők és családanyák - polgármester

Önkormányzat – polgármester, IKSZT
R- 6 hónap
K- két év
H - öt év
R- résztvevők és programok száma
K- fejlesztett közparkok nagysága, térbútorok,
valamint látogatások száma
H - beszerzett és telepített eszközök száma,
látogatások száma
forrás hiánya, érdektelenség
önkormányzati és pályázati támogatások, civil
felajánlások

Felülvizsgálat (2021)

Amennyiben szűrővizsgálat, szűrőbusz fog
ideiglenes jelleggel vizsgálatokat végezni a
településen, akkor az Önkormányzat a honlapon
és helyben szokásos módon, előre fogja
tájékoztatni a lakosságot és kérni a minél
szélesebb körű részvételre.

Intézkedés címe

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások
bővítése, sportolási lehetőségek fejlesztése,
rendszeres szűrővizsgálatok biztosítása,
egészségtudatos magatartás fejlesztése,
prevenciós szemlélet erősítése
Egészségügyi problémák mérséklése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok R- az elérhető szűrővizsgálatokról tájékozottak
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és legyenek
hosszútávú időegységekre bontásban
K- a mozgás, az egészségtudatos
magatartásformák ismertté tétele
H - közös nyugdíjas kirándulások, programok
Tevékenységek
szűrővizsgálatok népszerűsítése
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások
bővítése
prevenciós szemlélet erősítése, az
egészségtudatos magatartás fejlesztése
programszervezés
Résztvevők és
idősebb korosztály - polgármester, IKSZTfelelős
vezető
Partnerek
Önkormányzat - polgármester
IKSZT
Háziorvos és egészségügyi szakemberek
helyi nyugdíjas klub
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Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

megyei nyugdíjas szervezetek
helyi civil szervezetek
R- negyedév
K - egy év
H - két év
R- kiküldött tájékoztatók száma
K- tájékoztatókon részt vettek száma
valamint H - programok száma
érdektelenség, közönyösség, beletörődés, a
változtatás iránti fogékonyság
hiánya - közvetlen kapcsolatokkal
önkormányzati és pályázati támogatások,
önkéntesség

Felülvizsgálat (2021)

A programok szervezését a pandémia igencsak
megnehezítette, de a járványügyi szabályok
feloldásával, a Sólyi Sportegyesület Szakosztály
minden héten heti kettő alkalommal asztali
tenisz meccseket szervez, amin 90%-ban
időskorúak vesznek részt, biztosítva számukra a
hasznos és örömteli időtöltést. Ezen felül a Sólyi
Természetjáró Szakosztály tagjai és programjain
részvevők megoszlásában 60%-ban az idősek
képviseltetik magukat, ami szintén nagy
előrelépés a korábbi évekhez képest.

Intézkedés címe

Olyan programok szervezése, amelyben a
fiatal és idős generáció tagjai is szívesen
képviseltetik
magukat
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Egymáshoz közeledés, közös programokon való
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és részvétel
hosszútávú időegységekre bontásban
Generációk közötti összetartás a családban
Kölcsönös segítségnyújtás a családok között
Örömteli együttműködés
Tevékenységek
1. Helyzetfelmérés
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Lehetőség teremtése a különböző
korcsoportok számára generációs programokkal,
közös kirándulások szervezésével a közös
időtöltésre, egymástól való tanulásra
3. Óvodások, iskolások, nyugdíjasok közötti
társadalmi érintkezést szolgáló
tevékenységek szervezése
Résztvevők és
Nyugdíjasklub
felelős
Intézményvezetők
Bendola Humán Szolgáltató Bt.
* A Bendola Humán Szolgáltató Bt-t felváltotta a
A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
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Integrált Intézmény, mely 2021.01.01-től
rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér Sóly település vonatkozásában.

Partnerek

Nyugdíjasklub
Intézményvezetők
Bendola Humán Szolgáltató Bt.
* A Bendola Humán Szolgáltató Bt-t felváltotta a
A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény, mely 2021.01.01-től
rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér Sóly település vonatkozásában.

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások

Folyamatos
Közös programokon növekszik a gyermekek,
fiatalok és idősek száma
valamint Egyre több közös program a településen
Kapcsolattartás az idősekkel
Programok finanszírozása
A próbálkozás ellenére sem csökken a távolság
nemzedékek között
Érdektelenség a felek részéről
Folyamatos
kapcsolattartás,
programok
szervezése, finanszírozása
Humán,
technikai,
pénzügyi,
civil,
önkormányzati támogatások

Felülvizsgálat (2021)

A pandémiás helyzet elmúltával a Sólyi
Szakosztályokon belül lehetőség van a fiatalok
és idősek találkozására, amennyiben a fiatalok is
nyitottak erre.
A Szakosztályokon belüli közös programok
mellett az „új” Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézménnyel
összedolgozva a generációk közötti összetartás a
családban tovább növelhető.

Intézkedés címe

Aktivitást nyújtó programokkal segítjük az
időseket, csatlakozás a nyugdíjasklubhoz
Elmagányosodás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Magányosság, elszigetelődés megelőzése
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és Idősek életminőségének javítása, aktivitásuk
hosszútávú időegységekre bontásban
segítése
Elmagányosodás megakadályozása kulturális
programok megrendezésével
Tevékenységek
1. Aktivitást megőrző programok megrendezése
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Rendszeres mozgást biztosító programok
szervezése, lebonyolítása
3. Újabb program lehetőségek keresése, bővítése
Résztvevők és
Önkormányzat, Nyugdíjasklub, IKSZT
felelős
Partnerek
Önkormányzat, Nyugdíjasklub, IKSZT
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Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
Felülvizsgálat (2021)

Folyamatos
Nő a programokon részt vevő idősek száma
Programok változatos, széles választéka
valamint Az
intézmény
(nyugdíjasklub)
szakmai
programja alapján fenntartható
Pénzügyi forrás csökkenése, hiánya
Pénzügyi, humán, önkéntesség
A Sólyi Sportegyesület Szakosztály minden héten
heti kettő alkalommal asztali tenisz meccseket
szervez, amin 90%-ban időskorúak vesznek
részt, biztosítva számukra a hasznos és örömteli
időtöltést. Ezen felül a Sólyi Természetjáró
Szakosztály tagjai és programjain részvevők
megoszlásában 60%-ban az idősek képviseltetik
magukat, ami szintén nagy előrelépés a korábbi
évekhez képest.
Az intézkedés gyakorlatban megvalósult, a
pandémia alatt hozott korlátozások feloldásával
a korábbi programok elindítása és új
programlehetőségek
szervezése
is
megkezdődött.

Intézkedés címe

Akadálymentesített környezet biztosítása,
információs és kommunikációs akadályok
megszüntetése, korszerű fejlesztési
lehetőségek bővítése
Feltárt probléma
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
(kiinduló értékekkel)
sportprogramokhoz való hozzáférés nehézségei,
nem megoldott a környezetük teljes körű
akadálymentesítése
Célok R- felmérés, ütemterv elkészítése, prioritás
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és felállítása
hosszútávú időegységekre bontásban
K - tervek és engedélyek beszerzése
H - fizikai, információs és kommunikációs
akadályok megszüntetése
Tevékenységek
fizikai, információs és kommunikációs
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
akadályok felmérése
ütemtervkészítés a prioritásoknak megfelelően
tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása,
ahol ez szükséges
akadálymentesítések végrehajtása
burkolatlan utak aszfaltozása
Résztvevők és
önkormányzat, intézmények - polgármester
felelős
Partnerek
Önkormányzat - polgármester
tervezők,
kivitelezők,
intézményvezető,
háziorvos, helyi vállalkozások
Határidő(k) pontokba szedve
R- félév
K - két év
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Eredményességi mutatók és annak
dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások
Felülvizsgálat (2021)

H - öt év
R- elkészült felmérési és ütemterv
K- engedélyes tervek
valamint H - akadálymentesített középületek száma és
közlekedést szolgáló területek nagysága
forrás hiány - pályázati lehetőségek kihasználása
önkormányzati és pályázati támogatások
Az akadálymentesítés határideje: 2023.12.31.
A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeli az
Önkormányzat és reményeink szerint 2 éven
belül ezt a célt is meg tudjuk valósítani.
Korszerű fejlesztésben is történt azonban
előrelépés. 600 méter járda melegaszfaltozása
történt meg, ezzel is növelve a lakosok
komfortérzetét és a biztonságosabb közlekedést.

Intézkedés címe

Közösségi életbe történő aktív bevonás,
foglalkoztatást és életminőséget javító
ellátások biztosítása
Feltárt probléma
Elfogadás hiánya, alacsony a fogyatékkal élő
(kiinduló értékekkel)
személyek foglalkoztatottsága
Célok A fogyatékkal élő személyek munkavégzései,
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és foglalkoztatási lehetőségeinek felderítése
hosszútávú időegységekre bontásban
Bevonás a tanulásba
Munkavégzésre,
foglalkoztatásra
történő
lehetőség fenntartása intézményi keretek között
Tevékenységek
1. Helyzetelemzés
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
2. Munkalehetőségek feltérképezése
3. Önként vállalt feladat biztosítása az ellátottak
részére
Résztvevők és
polgármester, IKSZT- vezető, fogyatékos
felelős
személyek
Partnerek
területileg illetékes munkaügyi kirendeltség
Önkormányzat - polgármester
IKSZT- vezető
Határidő(k) pontokba szedve
Folyamatos
Eredményességi mutatók és annak
Szociális foglalkoztatásban részt vevők száma
dokumentáltsága, forrása
nő, kapcsolattartással, együttműködéssel,
(rövid, közép és hosszútávon), valamint segítségnyújtással fenntartható
fenntarthatósága
Kockázatok
Csökken a fogyatékkal élők életszínvonala,
és csökkentésük eszközei
jövedelme
Szükséges erőforrások
Költségvetési, személyi, tárgyi
Felülvizsgálat (2021)

A munkalehetőségek feltérképezése folyamatban
van, de a pandémia negatív hatással van az
álláshirdetések számára, különösen azokon a
pozíciókon, ahol a fogyatékkal élők is
becsatlakozhatnak a munka világába. Jelen
helyzetben az Önkormányzatnak nincs tudomása
olyan súlyos fogyatékkal élő személyről, akinek
88

a megélhetése veszélyben lenne.
Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében
gondoskodik azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek, a tartásra köteles hozzátartozójuk
nincs.
Az Önkormányzat az ellátást Hajmáskér-Sóly
Református
Társegyházközséggel
kötött
megállapodás útján látja el.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés
sorszáma

B

C

D

A helyzetelemzés
A célkitűzés
következtetéseiben
összhangja egyéb
Az intézkedés
feltárt
Az intézkedéssel
stratégiai
címe, megnevezése esélyegyenlőségi elérni kívánt cél
dokumentumokka
probléma
l
megnevezése

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
megvalósításána eredményességét
eredményeinek
erőforrások
k határideje mérő indikátor(ok)
fenntarthatósága
(humán, pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Közszolgáltatási
csatlakozási
pontok kiépítése

Külterületen
hiányzó
közszolgáltatáso
k

2

Térítésmentes
képzési
programok és
WIFI
szolgáltatás

Digitális
írástudás hiánya
magas

Rövid távú cél szolgáltatási
igény felmérése
a külterületen
Közép távú cél közszolgáltatási
csatlakozások
engedélyes
terveinek a
megszerzése
Hosszú távú cél közszolgáltatási
csatlakozási
pontok
biztosítása
Rövid távú cél közösségi
internet
hozzáférés és az
elektronikus
közigazgatási
végpont
szolgáltatás
biztosítása
Közép távú céltérítésmentes
közterületi WIFI
kapcsolat
elérhetővé tétele
Hosszú távú cél digitális

Településfejlesztési
koncepció

igényfelmérés,
források
feltérképezése
tervezés,
engedélyezés
kivitelezés

Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia

képzések
bővítése a
munkanélküliek
körére
térítésmentes
oktatási
programok
szervezése
közterületen
térítésmentes
WIFI
szolgáltatás
biztosítása

külterületen lakók
- polgármester

helyi lakosság polgármester,
IKSZT- vezető

2024.08.31.

Rövid távszolgáltatást
igénybe vevők
száma Közép
táv- engedélyek
beszerzése
Hosszú távközszolgáltatási
csatlakozási
pontok
használatával
kapcsolatos
felmérések

lakossági
érdekeltségi
hozzájárulás,
önkormányzati
források,
pályázati
támogatások,
szolgáltatói
erőforrások

2022.08.31.

Rövid távszolgáltatást
igénybe vevők
száma Közép táv
- WIFI kapcsolat
van/nincs
Hosszú táv digitális
írástudók száma
felméréssel
becsülve

Rövid távönkormányzati
negyedév Közép
saját erőforrás,
táv- egy év
oktatók, TÁMOP
Hosszú táv források
három év

Rövid táv - félév
Közép táv - két
év Hosszú táv öt év
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3

Közfoglalkoztatá
s folytatása,
keretlétszám
növelésének
elérése

A hátrányos
helyzet
átöröklődik a
generációkra

írástudás 70 %os elérése
Az
önkormányzat és
a
Kormányhivatal
munkaügyi
osztályának
együttműködése
Közmunkába
állás segítése
Nyílt
munkaerőpiacon
történő
elhelyezkedés
segítése Egyéni
képességek és
képzettség
fejlesztésének
elősegítése

Önkormányzatpolgármester,
érintett
intézmények –
intézményvezetők
Kormányhivatal
2019.12.31.
munkaügyi
osztály Veszprémi * új határidő:
2024.12.31.
Szakképzési
Centrum, A
Veszprémi
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Integrált
Intézmény

közfoglalkoztatá
sban résztvevők
száma, a nyílt
munkaerőpiacon
elhelyezkedettek
száma,
továbbtanulók
száma új
képzettséget,
szakmát szerzők
száma
Önkormányzati
döntés alapján,
illetve
pályázattól
függően
fenntartható.

Személyi és
tárgyi feltételek,
költségvetési
forrás, humán
erőforrások

2019. december
31., majd ezután
folyamatos

csoportos
programok
szervezése
szállítóeszköz
problémájának
megoldása
(együttműködve
a Református
Egyházzal)

3 - 16 év alatti
korosztály polgármester,
IKSZT- vezető

2023.08.31.

Rövid távszínházba járó
hátrányos
helyzetű
gyermekek
száma Közép
táv- a
programokon
részt vett
gyermekek
száma Hosszú
táv - üdülésen
vagy
táborozáson
részt vett
gyermekek
száma

önkormányzati
támogatás, civil
szervezetek
támogatása,
pályázatok

Rövid táv- egy
év Közép távkét év Hosszú
táv - négy év

1. Megbeszélés a
jelzőrendszer

A Veszprémi
Családsegítő és

2020.03.31
*új határidő:

A jelzőrendszer
tagjainak száma

Technikai,
humán,

Negyedévente
Rövid táv: 3

1. Álláskereső
munka
folytatása 2.
Közfoglalkoztatá
s 3.
Közmunkaprogr
am szervezése 4.
Egyéni képesség
és képzettség
fejlesztő
programok
szervezése

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

2

Rövid távú célminden gyermek
számára
biztosított legyen
Gyermekek
színházba jutás
iskolán kívüli és
lehetősége
nyári szabadidős
Gyermekeket
Közép távú cél programjainak
érintő iskolán
minden gyermek
szervezetlensége
kívüli és nyári
számára
, korlátozott
szabadidős
biztosított legyen
kulturális és
tevékenységének
a távolabbi
üdülési
hasznos
településeken
lehetőségek az
eltöltése, nyári
szervezett
elsősorban
gyermektáborok
gyermekprogra
szegényebb
szervezése
mok elérése
családok
Hosszú távú cél gyermekei
minden gyermek
számára
számára
biztosított legyen
az üdülés vagy
táborozás
Az
A jelzőrendszer
Rövid táv:
információáraml hatékonyságána információáraml

“Legyen jobb a
gyerekeknek!”
Nemzeti
Stratégia 20072032
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ás elősegítése,
cselekvései terv
megbeszélése,
kidolgozása

k növelése

ás Közép táv:
jelzőrendszer
tagjainak
bővítése Hosszú
táv: a rászorulók
maximális
segítése

3

A gyermekek
jövőjének
figyelemmel
kísérése,
konzultáció a
szülőkkel

Csökken a
gyermekek
életszínvonala

Több napközis
gyermek az
iskolában
Szakkörök
számának
bővítése
Korrepetálások
szervezése Az
iskolai
könyvtárat több
tanuló vegye
igénybe
Szabadidő teljes
kihasználása,
konzultáció a
szülőkkel

Nőket,
elsősorban a
gyermekes

Rövid távú cél Állami
Foglalkoztatási

tagjaival 2.
Résztvevők
együttműködése
, egyeztetések az
információáraml
ás
megkönnyítésén
ek érdekében,
egymás
kölcsönös
tájékoztatása 3.
A rendszer
bővítése, új
tagok bevonása
1. Felmérés
azoknak a
gyermekeknek a
számáról, akik
egyedül töltik a
délutánt, illetve
SÓLY KÖZSÉG a szünidőt 2.
ÖNKORMÁNY
Iskolán kívüli
ZATA
tevékenységek
KÉPVISELŐszámának
TESTÜLETÉNE növelése 3.
K 3/2019. (III.
Motiválás az
01.)
olvasásra 4.
önkormányzati
Tájékoztatás a
rendelete a 2019. sportolási
évi
lehetőségekről és
költségvetéséről a mozgás
(civil szervezetek fontosságáról 5.
támogatása)
Sportprogramok
szervezése 6.
Túrákon,
kirándulásokon
való aktív
részvétel
ösztönzése

Gyermekjóléti
Integrált
Intézmény.,
Jelzőrendszer
tagjai

A Veszprémi
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Integrált
Intézmény
Oktatási
intézmény
vezetője,
Polgármester

2023.12.31.

bővül
Gyakrabban
vannak
bejelentett
esetek, ezáltal
több esetben
megelőzik a
problémát
Fenntarthatóság
a:
kapcsolattartás,
információáraml
ás, kölcsönös
együttműködés
esetén

pénzügyi

hónap Közép
táv: 6 hónap
Hosszú táv: 9
hónap

2024.12.31.

Napközis
gyermekek
számának
növekedése
Szabadidős
programok
számának
növekedése

Személyi,
pénzügyi,
önkormányzati,
civil

Folyamatos

2021.12.31.

Rövid távszolgáltatást
igénybe vevők

területileg
illetékes
munkaügyi

Rövid távnegyedév Közép
táv- egy év

III. A nők esélyegyenlősége
1

Nőkre szabott
foglalkoztatási
programok

tanácsadás,
Női
figyelemfelhívás, munkanélküliek közfoglalkoztatá polgármester,
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kezdeményezése

édesanyákat
fokozottabban
érinti a
munkanélkülisé
g

Szolgálat (ÁFSZ)
információs pont
működtetése
Közép távú célközfoglalkoztatá
s bővítése
Hosszú távú cél
– női
munkanélküliek
arányának
csökkentése

2

3

Családbarát
munkahelyek
létrehozása

Minden olyan
intézkedés
biztosítása, ahol
A
az
gyermekvállalás önkormányzatna
utáni
k ráhatása lehet
munkavégzés
a munkába való
nehézségei
visszatérés
(gyermek
támogatására
betegsége,
Megfelelő
édesanya otthoni mennyiségű
feladatai)
óvodai férőhely
Iskolai napközi
otthon
Étkeztetés

Szűrővizsgálati
időpontokról
megfelelő
tájékoztatás,
szabadidős
programok
szervezése és a
testedzés
feltételeinek a
megteremtése

Rossz egészségi
állapot, a
magányérzet
kialakulásával
nemcsak az anya
mentális állapota
lehet rosszabb,
családi
konfliktusokhoz
is vezethet

Rövid távú céllegyenek nők
részére
szervezett
mentális
állapotot javító
EU 2020
programok
Stratégia
Közép távú cél- a
kisgyermekes
anyák
igényeihez
igazodó

sba történő
IKSZT- vezető
bevonás,
területileg
illetékes
munkaügyi
kirendeltségbe
történő irányítás,
regisztrálás

1. Adatgyűjtés a
problémás
esetekről 2.
Tájékoztatás,
kapcsolattartás
3. A
vonzáskörzetben
működő segítő
szervezetek
feltérképezése,
megkeresése 4.
Programokba
való
bekapcsolódás 5.
Munkahelyek,
helyi
vállalkozások
felmérése,
vállalkozások
ösztönzése,
segítése
igények
felmérése,
szabadidős
programok
szervezése
zöldterületek,
közparkok
további
tervszerű
fejlesztése a külés beltéri
testedzés

Önkormányzat,
polgármester,
jegyző, munkába
visszatérni
szándékozó nők,
munkaadók

nők és
családanyák polgármester

száma Közép
távközfoglalkoztatá
sban résztvevők
száma Hosszú
táv – női
munkanélküliek
száma

kirendeltség
támogatása,
önkormányzati
saját erőforrás

Hosszú táv - két
év

2022.12.31.

A
munkaerőpiacra
visszatérő
Humán (1 fő),
kismamák száma
technikai
Adatgyűjtés,
feltételek
folyamatos
kapcsolattartás,
tájékoztatás

Rövid táv: 6
hónap Közép
táv: 1 év Hosszú
táv: 3 év

2024.12.31.

Rövid távrésztvevők és
programok
száma Közép
táv- fejlesztett
közparkok
nagysága,
térbútorok,
látogatások
száma Hosszú
táv - beszerzett
és telepített

Rövid táv- 6
hónap Közép
táv- két év
Hosszú táv - öt
év

önkormányzati
és pályázati
támogatások,
civil felajánlások
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zöldterület és
közpark
fejlesztés Hosszú
távú cél - a
testedzéshez
szükséges bel- és
kültéri feltételek
biztosítottak
legyenek

feltételeinek a
megteremtése

eszközök száma,
látogatások
száma

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Rendszeres
mozgást
biztosító
szolgáltatások
bővítése,
sportolási
lehetőségek
fejlesztése,
rendszeres
szűrővizsgálatok
biztosítása,
egészségtudatos
magatartás
fejlesztése,
prevenciós
szemlélet
erősítése

Egészségügyi
problémák
mérséklése

Rövid távú célaz elérhető
szűrővizsgálatok
ról tájékozottak
legyenek Közép
távú cél- a
Idősügyi
mozgás, az
Nemzeti
egészségtudatos Stratégia 2010magatartásformá 2021
k ismertté tétele
Hosszú távú cél közös nyugdíjas
kirándulások,
programok

2
Egymáshoz
közeledés, közös
programokon
Olyan
való részvétel
programok
Generációk
szervezése,
Nemzedékek
közötti
amelyben a fiatal
közötti kapcsolat összetartás a
és idős generáció
nehézsége
családban
tagjai is szívesen
Kölcsönös
képviseltetik
segítségnyújtás a
magukat
családok között
Örömteli
együttműködés

EU 2020
Stratégia

szűrővizsgálatok
népszerűsítése
rendszeres
mozgást
biztosító
szolgáltatások
bővítése
prevenciós
szemlélet
erősítése, az
egészségtudatos
magatartás
fejlesztése
programszervez
és
1.
Helyzetfelmérés
2. Lehetőség
teremtése a
különböző
korcsoportok
számára
generációs
programokkal,
közös
kirándulások
szervezésével a
közös
időtöltésre,
egymástól való
tanulásra 3.
Óvodások,

idősebb
korosztály polgármester,
IKSZT- vezető

2021.12.31.

Nyugdíjasklub
Intézményvezetők
A Veszprémi
2024.12.31.
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Integrált
Intézmény

Rövid távkiküldött
tájékoztatók
száma Közép
távtájékoztatókon
részt vettek
száma Hosszú
táv - programok
száma

önkormányzati
és pályázati
támogatások,
önkéntesség

Rövid távnegyedév Közép
táv - egy év
Hosszú táv - két
év

Közös
programokon
növekszik a
gyermekek,
fiatalok és
idősek száma
Egyre több közös
program a
településen
Kapcsolattartás
az idősekkel
Programok
finanszírozása

Humán,
technikai,
pénzügyi, civil,
önkormányzati
támogatás

Folyamatos
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3

Aktivitást nyújtó
programokkal
segítjük az
időseket,
csatlakozás a
nyugdíjasklubho
z

Magányosság,
elszigetelődés
megelőzése
Idősek
életminőségének
javítása,
aktivitásuk
Elmagányosodás
segítése
Elmagányosodás
megakadályozás
a kulturális
programok
megrendezéséve
l

iskolások,
nyugdíjasok
közötti
társadalmi
érintkezést
szolgáló
tevékenységek
szervezése
1. Aktivitást
megőrző
programok
megrendezése 2.
Rendszeres
mozgást
biztosító
programok
szervezése,
lebonyolítása 3.
Újabb program
lehetőségek
keresése,
bővítése

2024.12.31.

Nő a
programokon
részt vevő
idősek száma
Programok
változatos, széles Pénzügyi,
választéka Az
human,
intézmény
önkéntesség
(nyugdíjasklub)
szakmai
programja
alapján
fenntartható

Folyamatos

önkormányzat,
intézmények polgármester

2024.12.31.

Rövid távelkészült
felmérési és
ütemterv Közép
táv- engedélyes
tervek Hosszú
táv akadálymentesít
ett középületek
száma és
közlekedést
szolgáló
területek
nagysága

önkormányzati
és pályázati
támogatások

Rövid táv- félév
Közép táv - két
év Hosszú táv öt év

polgármester,
IKSZT- vezető,
fogyatékos

2024.12.31.

Szociális
foglalkoztatásba
n részt vevők

Költségvetési,
személyi, tárgyi

Folyamatos

Önkormányzat,
Nyugdíjasklub,
IKSZT

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

2

Közszolgáltatáso
Akadálymentesít
khoz, kulturális
ett környezet
és
biztosítása,
sportprogramok
információs és
hoz való
kommunikációs
hozzáférés
akadályok
nehézségei, nem
megszüntetése,
megoldott a
korszerű
környezetük
fejlesztési
teljes körű
lehetőségek
akadálymentesít
bővítése
ése

Rövid távú célfelmérés,
ütemterv
elkészítése,
prioritás
felállítása Közép
Országos
távú cél - tervek
Fogyatékosságés engedélyek
ügyi Program
beszerzése
2015-2025
Hosszú távú cél fizikai,
információs és
kommunikációs
akadályok
megszüntetése

Közösségi életbe
történő aktív
bevonás,

A fogyatékkal
élő személyek
munkavégzései,

Elfogadás
hiánya, alacsony
a fogyatékkal élő

fizikai,
információs és
kommunikációs
akadályok
felmérése
ütemtervkészítés
a prioritásoknak
megfelelően
tervezési és
engedélyezési
eljárás
lefolytatása, ahol
ez szükséges
akadálymentesít
ések
végrehajtása
burkolatlan utak
aszfaltozása
1.
Helyzetelemzés
2.
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foglalkoztatást
és életminőséget
javító ellátások
biztosítása

személyek
foglalkoztatottsá
ga

foglalkoztatási
lehetőségeinek
felderítése
Bevonás a
tanulásba
Munkavégzésre,
foglalkoztatásra
történő lehetőség
fenntartása
intézményi
keretek között

Munkalehetőség személyek
ek feltérképezése
3. Önként vállalt
feladat
biztosítása az
ellátottak részére

száma nő,
kapcsolattartássa
l,
együttműködéss
el,
segítségnyújtáss
al fenntartható
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:



a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének
rendszeres tájékoztatása,
annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges
új beavatkozások meghatározása






a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése
képviselő-testületi döntésre
az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

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

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
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A HEP Fórum működése:





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

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a
Polgármester felel.:
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 Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
 Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
 Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
 a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
 a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
 a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
 felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
 Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
 Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
 Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
Az intézkedéssel elérni
következtetéseiben
kívánt cél
feltárt esélyegyenlőségi
probléma megnevezése

D

E

F

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét mérő megvalósításához eredményeinek
határideje
indikátor(ok)
szükséges
fenntarthatósága
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Közszolgáltatási
csatlakozási pontok
kiépítése

2

3

Külterületen hiányzó
közszolgáltatások

Rövid távú cél Település fejlesztési igényfelmérés, források
szolgáltatási igény
koncepció
feltérképezése tervezés,
felmérése a külterületen
engedélyezés kivitelezés
Közép távú cél közszolgáltatási
csatlakozások
engedélyes terveinek a
megszerzése Hosszú
távú cél közszolgáltatási
csatlakozási pontok
biztosítása

külterületen lakók polgármester

2024. 08. 31.
(szombat)

Rövid táv- szolgáltatást
igénybe vevők száma
Közép táv- engedélyek
beszerzése Hosszú távközszolgáltatási
csatlakozási pontok
használatával
kapcsolatos felmérések

lakossági
Rövid táv - félév
érdekeltségi
Közép táv - két év
hozzájárulás,
Hosszú táv - öt év
önkormányzati
források, pályázati
támogatások,
szolgáltatói
erőforrások

Térítésmentes képzési Digitális írástudás
programok és WIFI
hiánya magas
szolgáltatás

Rövid távú cél Nemzeti Társadalmi
közösségi internet
Felzárkózási
hozzáférés és az
Stratégia
elektronikus
közigazgatási végpont
szolgáltatás biztosítása
Közép távú céltérítésmentes
közterületi WIFI
kapcsolat elérhetővé
tétele Hosszú távú cél digitális írástudás 70 %os elérése

képzések bővítése a
munkanélküliek körére
térítésmentes oktatási
programok szervezése
közterületen
térítésmentes WIFI
szolgáltatás biztosítása

helyi lakosság 2022. 08. 31.
polgármester, IKSZT- (szerda)
vezető

Rövid táv- szolgáltatást
igénybe vevők száma
Közép táv - WIFI
kapcsolat van/nincs
Hosszú táv - digitális
írástudók száma
felméréssel becsülve

önkormányzati
saját erőforrás,
oktatók, TÁMOP
források

Közfoglalkoztatás
folytatása,
keretlétszám
növelésének elérése

Az önkormányzat és a
Kormányhivatal
munkaügyi osztályának
együttműködése
Közmunkába állás
segítése Nyílt
munkaerőpiacon
történő elhelyezkedés
segítése Egyéni
képességek és
képzettség
fejlesztésének

1. Álláskereső munka
folytatása 2.
Közfoglalkoztatás 3.
Közmunkaprogram
szervezése 4. Egyéni
képesség és képzettség
fejlesztő programok
szervezése

Önkormányzat2024. 12. 31.
polgármester,
(kedd)
érintett intézmények
– intézményvezetők
Kormányhivatal
munkaügyi osztály
Veszprémi
Szakképzési
Centrum, Veszprémi
Családsegítő és
Gyermekjóléti

közfoglalkoztatásban
Személyi és tárgyi 2019. december
résztvevők száma, a
feltételek,
31., majd ezután
nyílt munkaerőpiacon költségvetési
folyamatos
elhelyezkedettek száma, forrás, humán
továbbtanulók száma új erőforrások
képzettséget, szakmát
szerzők száma
Önkormányzati döntés
alapján, illetve
pályázattól függően
fenntartható.

A hátrányos helyzet
átöröklődik a
generációkra

Rövid távnegyedév Közép
táv- egy év
Hosszú táv három év

elősegítése

Integrált Intézmény

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Gyermekeket érintő
iskolán kívüli és nyári
szabadidős
tevékenységének
hasznos eltöltése,
nyári gyermektáborok
szervezése

2

3

Rövid távú cél- minden "Legyen jobb a
gyermek számára
gyerekeknek!"
biztosított legyen
Nemzeti Stratégia
színházba jutás
2007-2032
lehetősége Közép távú
cél - minden gyermek
számára biztosított
legyen a távolabbi
településeken
szervezett
gyermekprogramok
elérése Hosszú távú cél minden gyermek
számára biztosított
legyen az üdülés vagy
táborozás

csoportos programok
3 - 16 év alatti
2023. 08. 31.
szervezése szállítóeszköz korosztály (csütörtök)
problémájának megoldása polgármester, IKSZT(együttműködve a
vezető
Református Egyházzal)

Rövid táv- színházba
önkormányzati
járó hátrányos helyzetű támogatás, civil
gyermekek száma Közép szervezetek
táv- a programokon
támogatása,
részt vett gyermekek
pályázatok
száma Hosszú táv üdülésen vagy
táborozáson részt vett
gyermekek száma

Rövid táv- egy év
Közép táv- két év
Hosszú táv - négy
év

Az információáramlás A jelzőrendszer
elősegítése,
hatékonyságának
cselekvései terv
növelése
megbeszélése,
kidolgozása

Rövid táv:
információáramlás
Közép táv: jelzőrendszer
tagjainak bővítése
Hosszú táv: a rászorulók
maximális segítése

1. Megbeszélés a
jelzőrendszer tagjaival 2.
Résztvevők
együttműködése,
egyeztetések az
információáramlás
megkönnyítésének
érdekében, egymás
kölcsönös tájékoztatása 3.
A rendszer bővítése, új
tagok bevonása

A jelzőrendszer
Technikai, humán,
tagjainak száma bővül pénzügyi
Gyakrabban vannak
bejelentett esetek,
ezáltal több esetben
megelőzik a problémát
Fenntarthatósága:
kapcsolattartás,
információáramlás,
kölcsönös
együttműködés esetén

Negyedévente
Rövid táv: 3
hónap Közép táv:
6 hónap Hosszú
táv: 9 hónap

A gyermekek
Csökken a gyermekek
jövőjének figyelemmel életszínvonala
kísérése, konzultáció
a szülőkkel

Több napközis gyermek
az iskolában Szakkörök
számának bővítése
Korrepetálások
szervezése Az iskolai
könyvtárat több tanuló
vegye igénybe
Szabadidő teljes
kihasználása,
konzultáció a szülőkkel

Napközis gyermekek
számának növekedése
Szabadidős programok
számának növekedése

Folyamatos

III. A nők esélyegyenlősége

Gyermekek iskolán
kívüli és nyári
szabadidős
programjainak
szervezetlensége,
korlátozott kulturális és
üdülési lehetőségek az
elsősorban szegényebb
családok gyermekei
számára

SÓLY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2019 (III.01.)
önkormányzati
rendelete a 2019.évi
költségvetéséről
(civil szervezetek
támogatása)

Veszprémi
2023. 12. 31.
családsegítő és
(vasárnap)
Gyermekjóléti
Integrált Intézmény
Jelzőrendszer tagjai

1. Felmérés azoknak a
Veszprémi
2024. 12. 31.
gyermekeknek a számáról, Családsegítő és
(kedd)
akik egyedül töltik a
Gyermekjóléti
délutánt, illetve a szünidőt Integrált Intézmény
2. Iskolán kívüli
Oktatási intézmény
tevékenységek számának vezetője,
növelése 3. Motiválás az Polgármester
olvasásra 4. Tájékoztatás a
sportolási lehetőségekről
és a mozgás fontosságáról
5. Sportprogramok
szervezése 6. Túrákon,
kirándulásokon való aktív
részvétel ösztönzése

Személyi,
pénzügyi,
önkormányzati,
civil

1

Nőkre szabott
foglalkoztatási
programok
kezdeményezése

Nőket, elsősorban a
gyermekes édesanyákat
fokozottabban érinti a
munkanélküliség

Rövid távú cél - Állami
Foglalkoztatási Szolgálat
(ÁFSZ) információs pont
működtetése Közép
távú célközfoglalkoztatás
bővítése Hosszú távú cél
– női munkanélküliek
arányának csökkentése

tanácsadás,
Női munkanélküliek - 2021. 12. 31.
figyelemfelhívás,
polgármester, IKSZT- (péntek)
közfoglalkoztatásba
vezető
történő bevonás,
területileg illetékes
munkaügyi kirendeltségbe
történő irányítás,
regisztrálás

Rövid táv- szolgáltatást
igénybe vevők száma
Közép távközfoglalkoztatásban
résztvevők száma
Hosszú táv – női
munkanélküliek száma

területileg illetékes Rövid távmunkaügyi
negyedév Közép
kirendeltség
táv- egy év
támogatása,
Hosszú táv - két
önkormányzati
év
saját erőforrás

2

Családbarát
munkahelyek
létrehozása

A gyermekvállalás utáni
munkavégzés
nehézségei (gyermek
betegsége, édesanya
otthoni feladatai)

Minden olyan
intézkedés biztosítása,
ahol az
önkormányzatnak
ráhatása lehet a
munkába való
visszatérés
támogatására Megfelelő
mennyiségű óvodai
férőhely Iskolai napközi
otthon Étkeztetés

1. Adatgyűjtés a
problémás esetekről 2.
Tájékoztatás,
kapcsolattartás 3. A
vonzáskörzetben működő
segítő szervezetek
feltérképezése,
megkeresése 4.
Programokba való
bekapcsolódás 5.
Munkahelyek, helyi
vállalkozások felmérése,
vállalkozások ösztönzése,
segítése

A munkaerőpiacra
visszatérő kismamák
száma Adatgyűjtés,
folyamatos
kapcsolattartás,
tájékoztatás

Humán (1 fő),
Rövid táv: 6
technikai feltételek hónap Közép táv:
1 év Hosszú táv: 3
év

3

Szűrővizsgálati
Rossz egészségi állapot,
időpontokról
a magányérzet
megfelelő
kialakulásával nemcsak
tájékoztatás,
az anya mentális
szabadidős programok állapota lehet rosszabb,
szervezése és a
családi konfliktusokhoz
testedzés feltételeinek is vezethet
a megteremtése

Rövid távú cél-legyenek EU2020 Stratégia
nők részére szervezett
mentális állapotot javító
programok Közép távú
cél- a kisgyermekes
anyák igényeihez
igazodó zöldterület és
közpark fejlesztés
Hosszú távú cél - a
testedzéshez szükséges
bel- és kültéri feltételek
biztosítottak legyenek

igények felmérése,
nők és családanyák - 2024. 12. 31.
szabadidős programok
polgármester
(kedd)
szervezése zöldterületek,
közparkok további
tervszerű fejlesztése a külés beltéri testedzés
feltételeinek a
megteremtése

Rövid táv- résztvevők és önkormányzati és
programok száma Közép pályázati
táv- fejlesztett
támogatások, civil
közparkok nagysága,
felajánlások
térbútorok, látogatások
száma Hosszú táv beszerzett és telepített
eszközök száma,
látogatások száma

Rövid táv- 6
hónap Közép távkét év Hosszú táv
- öt év

Idős ügyi Nemzeti
szűrővizsgálatok
idősebb korosztály - 2021. 12. 31.
Stratégia 2010-2021 népszerűsítése rendszeres polgármester, IKSZT- (péntek)
mozgást biztosító
vezető
szolgáltatások bővítése
prevenciós szemlélet
erősítése, az
egészségtudatos
magatartás fejlesztése
programszervezés

Rövid táv- kiküldött
önkormányzati és
tájékoztatók száma
pályázati
Közép távtámogatások,
tájékoztatókon részt
önkéntesség
vettek száma Hosszú táv
- programok száma

Rövid távnegyedév Közép
táv - egy év
Hosszú táv - két
év

Önkormányzat,
2022. 12. 31.
polgármester, jegyző, (szombat)
munkába visszatérni
szándékozó nők,
munkaadók

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Rendszeres mozgást Egészségügyi problémák Rövid távú cél- az
biztosító
mérséklése
elérhető
szolgáltatások
szűrővizsgálatokról
bővítése, sportolási
tájékozottak legyenek
lehetőségek
Közép távú cél- a
fejlesztése, rendszeres
mozgás, az
szűrővizsgálatok
egészségtudatos
biztosítása,
magatartásformák
egészségtudatos
ismertté tétele Hosszú
magatartás
távú cél - közös

fejlesztése, prevenciós
szemlélet erősítése

nyugdíjas kirándulások,
programok

2

Olyan programok
Nemzedékek közötti
szervezése, amelyben kapcsolat nehézsége
a fiatal és idős
generáció tagjai is
szívesen képviseltetik
magukat

Egymáshoz közeledés, EU 2020 Stratégia
közös programokon való
részvétel Generációk
közötti összetartás a
családban Kölcsönös
segítségnyújtás a
családok között
Örömteli
együttműködés

1. Helyzetfelmérés 2.
Lehetőség teremtése a
különböző korcsoportok
számára generációs
programokkal, közös
kirándulások
szervezésével a közös
időtöltésre, egymástól
való tanulásra 3.
Óvodások, iskolások,
nyugdíjasok közötti
társadalmi érintkezést
szolgáló tevékenységek
szervezése

3

Aktivitást nyújtó
Elmagányosodás
programokkal segítjük
az időseket,
csatlakozás a
nyugdíjasklubhoz

Magányosság,
elszigetelődés
megelőzése Idősek
életminőségének
javítása, aktivitásuk
segítése
Elmagányosodás
megakadályozása
kulturális programok
megrendezésével

1. Aktivitást megőrző
Önkormányzat,
2024. 12. 31.
programok megrendezése Nyugdíjasklub, IKSZT (kedd)
2. Rendszeres mozgást
biztosító programok
szervezése, lebonyolítása
3. Újabb program
lehetőségek keresése,
bővítése

Nő a programokon részt Pénzügyi, humán, Folyamatos
vevő idősek száma
önkéntesség
Programok változatos,
széles választéka Az
intézmény
(nyugdíjasklub) szakmai
programja alapján
fenntartható

Rövid táv- elkészült
felmérési és ütemterv
Közép táv- engedélyes
tervek Hosszú táv akadálymentesített
középületek száma és
közlekedést szolgáló
területek nagysága

Nyugdíjasklub
2024. 12. 31.
Intézményvezetők (kedd)
Veszprémi
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Integrált Intézmény.

Közös programokon
növekszik a gyermekek,
fiatalok és idősek száma
Egyre több közös
program a településen
Kapcsolattartás az
idősekkel Programok
finanszírozása

Humán, technikai, Folyamatos
pénzügyi, civil,
önkormányzati
támogatás

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Akadálymentesített
környezet biztosítása,
információs és
kommunikációs
akadályok
megszüntetése,
korszerű fejlesztési
lehetőségek bővítése

Közszolgáltatásokhoz, Rövid távú cél- felmérés, Országos
kulturális és
ütemterv elkészítése,
Fogyatékosságügyi
sportprogramokhoz való prioritás felállítása
Program 2015-2025
hozzáférés nehézségei, Közép távú cél - tervek
nem megoldott a
és engedélyek
környezetük teljes körű beszerzése Hosszú távú
akadálymentesítése
cél - fizikai, információs
és kommunikációs
akadályok
megszüntetése

fizikai, információs és
önkormányzat,
kommunikációs akadályok intézmények felmérése
polgármester
ütemtervkészítés a
prioritásoknak
megfelelően tervezési és
engedélyezési eljárás
lefolytatása, ahol ez
szükséges
akadálymentesítések
végrehajtása burkolatlan
utak aszfaltozása

2

Közösségi életbe
történő aktív bevonás,
foglalkoztatást és
életminőséget javító
ellátások biztosítása

Elfogadás hiánya,
alacsony a fogyatékkal
élő személyek
foglalkoztatottsága

1. Helyzetelemzés 2.
polgármester, IKSZT- 2024. 12. 31.
Munkalehetőségek
vezető, fogyatékos (kedd)
feltérképezése 3. Önként személyek
vállalt feladat biztosítása
az ellátottak részére

A fogyatékkal élő
személyek
munkavégzései,
foglalkoztatási
lehetőségeinek
felderítése Bevonás a

2024. 12. 31.
(kedd)

önkormányzati és Rövid táv- félév
pályázati
Közép táv - két év
támogatások
Hosszú táv - öt év

Szociális
Költségvetési,
foglalkoztatásban részt személyi, tárgyi
vevők száma nő,
kapcsolattartással,
együttműködéssel,
segítségnyújtással

Folyamatos

tanulásba
Munkavégzésre,
foglalkoztatásra történő
lehetőség fenntartása
intézményi keretek
között

fenntartható

