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Települési esélyegyenlőségi helyzetelemzés és esélyegyenlőségi 

program célja 

 

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

63/A. §-a  alapján a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, 

amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és 

meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a 

lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi 

esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és 

végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

 

A társadalom minden tagjának joga van arra, hogy korának, képességének, egészségi 

állapotának megfelelő, más, hasonló adottságú személyekkel azonos színvonalú oktatásban, 

egészségügyi és szociális ellátásban, lakáshoz való hozzájutásban, közügyekhez való 

hozzáférésben, közlekedésben részesüljön. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát 

ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson 

a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az 

esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat. 

 

A mai magyar társadalomban az önkormányzat különös felelőssége, hogy polgárainak 

esélyegyenlőségét biztosítsa, megszüntetve a diszkrimináció minden lehetőségét. 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemelt két olyan horizontális elvárást, 

amelyet minden pályázat tervezése srán figyelembe kell venni: az egyik az esélyegyenlőség a 

másik pedig a fenntartható fejlődés. Az Európai Bizottság javaslatára és a sajátos magyar 

adottságok és problémák figyelembe vételével az alábbi területek kerültek kijelölésre, melyek 

hozzájárulhatnak az esélyegyenlőségi célcsoportok hazai helyzetének javulásához.  

 

A települési esélyegyenlőségi program célcsoportjai 
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1. Nők 

 A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt 

szerepet foglal el az Alkotmány és a Munka Törvénykönyve. A nők között is kiemelten 

hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, a 

pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a 

munkából való kiesés miatt. 

 

2. Fogyatékkal élők 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 

alkotják. Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek 

a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 

egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, 

valamint a sport és szórakozás területén is. 

 

3. Romák 

Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzeti, etnikai 

csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és 

elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki 

sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtásra kiadott jogszabály 

valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti. 

 

4. Egyéb hátrányos helyzetű csoportok 

• Munkanélküliek és mélyszegénységben élők 

• Foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű csoportok (megváltozott 

munkaképességűek, 50 év felettiek, stb.) 

• időskorúak 
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TÖRVÉNYI  SZABÁLYOZÁS 

 

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

kimondja, hogy: 

 

Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egynelő méltóságú személyként 

élhessen, azon szándéktól vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség 

előmozdítása elsősorbaen állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmányra, valamint 

Magyarország nemzetközi kötelzettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a 

következő törvényt alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó 

természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint 

azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű 

figyelembevételével kell eljárni. 

 

2. §  Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott 

rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 

 

 

A törvény kitér természetesen az egyes részterületekre is, mégpedig a következőképpen: 

 

Foglalkoztatás 

 

21. §  Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a 

munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, 

különösen a következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor: 

 

a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvánoy álláshirdetésben, a munkára való 

felvételben, az alkalmazási feltételekben; 
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b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését 

megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben; 

c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

létesítésében és megszüntetésében; 

d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan; 

e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában; 

f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó 

juttatások, így különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 142/A. 

§ (3) bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában; 

g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben; 

h) az előmeneteli rendszerben; 

i) a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során. 

 

Szociális biztonság és egészségügy 

 

24. § Az egyenlő bánásmód követelméynét a szociális biztonsággal összefüggésben 

érvényesíteni kell különösen 

 

a) a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, valamint 

b) a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása során. 

 

25. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményét az egészségügyi ellátásssal összefüggésben 

érvényesíteni kell különösen az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül 

 

a) a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, 

b) a gyógyító-megelőző ellátás, 

c) a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, 

d) az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. 

 

(2) Törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvény 

rendelkezéseivel összhangban az egészségi állapot vagy fogyatékosság, illetve 8. §-ban 

meghatározott tulajdonság alapján a társadalom egyes csoportjai részére a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül többletjuttatásokat állapíthat meg.     
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ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK 

 

A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt figyelmet fordít: 

 

• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére; 

• az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására; 

• az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; 

• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási 

esélyeik javítására; 

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. 

a közügyek irányításában. 

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói  tevékenységek, felelősségek 

 

• az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása; 

• a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata: 

 

- a program megvalósításának koordinálása, 

- a program végrehajtásának nyomon követése, 

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása; 

- az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása; 

- esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése, folyamatos 

korrekciója; 

- fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget lehetővé tevő 

indikátorok meghatározása; 

- az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározása; 

- az eredmények nyilvánosságra hozásakor a személyes adatok védelmének maximális 

érvényesítése; 

- a település döntéshozóinak kétévente történő tájékoztatása a megvalósításról. 
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HELYZETELEMZÉS 

 
II.1. Történelmi, földrajzi, gazdasági környezet jellemzői 

 

Kozármisleny Baranya megye középső részén, közvetlenül Pécs közelében, annak 

szomszédságában, attól délre-délkeletre terül el. Földrajzi értelemben néhány kilométerre a 

Mecsek-hegység déli lábától, már a Baranyai-dombság része. 

 

A város történetének helyzete a régmúltba nyúlik vissza. Az első régészeti lelet a korai 

bronzkor Kr. e. 1800-1900 körüli szakaszából származik. Ez utáni időkből a rómaiak, és a VI-

IX. század között a Dél-Dunántúlon élt avarok is számos emléket hagytak maguk után 

Kozármislenynél. 

A környék jelentős szerepet játszott Baranya vármegye kialakulásában. A területen két 

jelentősebb várispánság létezett, középpontjukban egy-egy földvárral, élükön az ispánnal. Az 

egyik a baranyavári, a Villányi-hegységtől délre jött létre, a másik pedig a koaszti, melynek 

központja Kozármisleny, Nagykozár környéke és az innen a Villányi-hegységig terjedő 

területet foglalja magába. Kozármisleny neve az írott forrásokban többféle változatban fordul 

elő. Misleny neve az 1266-ban Myslen írásmóddal, míg Kozár név Kosar alakban fordul elő 

az 1330-as években. A két település a török hódoltság idején is valószínűleg folyamatosan 

lakott volt. A XVII. Század végén, de főként a XIII. században horvátok és németek 

telepedtek le a két községben. A XIX. Század elejére Kiskozár település német többségűvé 

vált. Misleny falu a Rákóczi szabadságharc idején tisztán magyar lakosú volt, sőt a 

betelepítések ellenére a XIX. Századra is megőrizte egynemzetiségű jellegét. A XVIII. Század 

közepére Misleny a Batthyányiak, míg Kiskozár a Pálffy család birtokába került. Ekkor 

kezdődött a németek szervezett betelepítése a baranyai falvakba. Ekkor a lakosság főként 

földművelésből és állattenyésztésből élt. 

A két település végül 1928-ban Kozármisleny elnevezéssel került a magyar helységek sorába. 

 

Kozármisleny mintegy 10 kilométerre délre fekszik a megyeszékhely Pécs központjától. A 

horvát-magyar államhatár 40 kilométerre található, mely jó lehetőséget biztosít a nemzetközi 

kapcsolatok ápolására. 
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A lösszel és jó termőtalajjal borított változatos dombvidéken az erdőgazdálkodás és 

szántóföldi művelés a jellemző. Kozármisleny természetes és épített környezete harmonikus 

egységet alkot. Azon ritka települések közé tartozik, ahol az új településrészek építése mellett 

tavak, tanösvények és parkerdő is létesült.  

Kozármisleny több funkcióval is rendelkezik. Megtartotta a hagyományos mezőgazdasági 

profilt, melyen túlnőtt az oktatási, kulturális és sportélet, valamint a közigazgatási szerepkör. 

A rohamos népességnövekedés az ipari park fejlődését és termelő iparágak letelepedését hozta 

magával. A három gazdasági szektor arányváltozása felgyorsult a településen. Az építőipar 

szerepe továbbra is meghatározó, az utóbbi másfél évtizedben beindult építkezéseknek, 

fejlesztéseknek köszönhetően. A legerőteljesebb az intézményi hálózat és szolgáltató szektor 

fejlődése, mely munkahelyek sokaságát eredményezte és a megyeszékhelyről, valamint a 

környező falvakból Kozármislenybe ingázó munkavállalókat vonzotta. 

  

A pécsi agglomeráció, és azon belül Kozármisleny a megye, és Dél-Dunántúl gazdaságilag 

egyik legfejlettebb térségének számít.  

  

 

II.2. Demográfiai adatok alakulása 

 

Kozármisleny város népességének száma 1870 és 2009 között közel hétszeresére nőtt, a 

gyarapodás néhány évtizedet leszámítva folyamatosnak tekinthető. 

1990 után Kozármisleny migrációs céltelepüléssé vált, mely elsősorban a pécsi térségben 

megindult ún. lakóhelyi szuburbanizáció következménye, ennek köszönhetően jelentős számú 

beköltöző érkezik a megyeszékhelyről a településre. A folyamat társadalmi és gazdasági 

szempontból is kedvezően hatott a város életére. Elsősorban ennek köszönhető, hogy a 

napjainkban is megfigyelhető országos és Baranya megyére is jellemző negatív tendenciákhoz 

képest Kozármisleny demográfiai mutatói igen előnyös képet mutatnak. Az elmúlt tizenöt 

évben tapasztalható 74%-os népességnövekedést a vándorlási nyereség és természetes 

szaporodás együttesen eredményezte. 

A 2001-es népszámlálás adatai alapján Kozármisleny népességének korösszetétele az 

országos, illetve Baranya megyei értékekhez képest is kedvezőbben alakult.  
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A lakosság korösszetételének változása 

 

Korcsoportos bontás – állandó népesség adatállománya 2007. év 

 

Korcsoport férfi Nő összesen 

0 – 18 éves 669 609 1278 

19 – 60 éves 1688 1744 3432 

61 – 100 éves 262 415 677 

Összesen: 2619 2768 5387 

     

Korcsoportos bontás – állandó népesség adatállománya 2008. év 

 

Korcsoport férfi Nő Összesen 

0 – 18 éves 668 613 1281 

19 – 60 éves 1690 1763 3453 

61 – 100 éves 296 440 736 

Összesen: 2654 2816 5470 

 

Korcsoportos bontás – állandó népesség adatállománya 2009. év 

 

Korcsoport férfi Nő Összesen 

0 – 18 éves 678 621 1299 

19 – 60 éves 1707 1772 3479 

61 – 100 éves 320 467 787 

Összesen: 2705 2860 5565 

 

Korcsoportos bontás – állandó népesség adatállománya 2010. év 

 

Korcsoport férfi Nő Összesen 

0 – 18 éves 728 681 1409 

19 – 60 éves 1841 1806 3647 

61 – 100 éves 343 539 882 

Összesen: 2912 3026 5938 
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Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya 2011. év 

 

Korcsoport férfi Nő Összesen 

0 – 18 éves 735 692 1427 

19-60 éves 1850 1819 3669 

61 – 100 éves 359 547 906 

Összesen: 2944 3058 6002 

 

II.3. Roma lakosság helyzete 

 

Kozármisleny városban egy roma kisebbségi önkormányzat működik. A Kozármislenyi Roma 

Kisebbségi Önkormányzat nyilvántartása alapján a városban 34 roma család, mintegy 120 fő 

roma él. 

 

A kisebbségi önkormányzati rendszert életre hívó kisebbségi törvény rögzíti a kisebbségek 

kollektív jogait, kulturális anatómiáját, létrehozza a kisebbségi képviseleti rendszert, de a 

kisebbségi önkormányzatok jog- és hatáskörét szűken szabta meg. Mindettől függetlenül a 

kisebbségi önkormányzatok működése hasznos lehet, mivel megfogalmazhatják az adott 

közösség érdekeit, szükségleteit, elősegíthetik a közösség reális helyzetmegítélését is, 

meghúzva az elvárható, illetve az irreális igények határát. 

A Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 1998. óta folyamatosan működik. A 2006-

os önkormányzati választáskor 40 fő kérte felvételét a választási névjegyzékre. Az alacsony 

regisztráció oka, hogy nem vállalják fel roma származásukat, nem vallják magukat romának.  

A roma népesség az általános normák szerint él családi házas területeken, saját tulajdonú 

ingatlanokban. Az idős- és középkorú generációra az alulképzettség a jellemző, a fiatalabbak 

közül egyre többen végzik el a nyolc általános iskolát, illetve többen szakképesítést is 

szereznek. Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltás piacgazdasági átalakulás 

legnagyobb vesztese a roma népesség, így Kozármislenyben is magas a munkanélküli romák 

száma. 

A közoktatási intézményekben nincs szegregáció. Az óvodában, iskolában az integráció, a 

segítségnyújtás határozza meg a pedagógiai munkát. A gondos gyermekvédelmi ellátásnak, a 

széles körű szociális háló védelmi rendszerének köszönhetően diszkriminációnak minősíthető 

panasz nem érkezett az önkormányzathoz.  
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II.4. Időskorú lakosság helyzete 

 

Kozármislenyben a népességi adatok azt mutatják, hogy évről-évre folyamatosan nő az idősek 

(62 éven felüliek) aránya az összlakosság létszámához viszonyítva, az idősek között 

emelkedik a 70 év felettiek aránya.. 

A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ez növeli az 

életminőség romlásának kockázatát, hisz minden költséget egyetlen nyugdíjból kell 

finanszírozni.  

Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a 

társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi 

magatartástól. Ezen a téren jelentős a társadalmi szinten megoldásra váró problémák száma, a 

nyugdíjak reálértékének megőrzése, az idősek biztonságérzetének növelése, a szegénység, a 

megélhetési gondok elleni küzdelem. 

Nehezíti a helyzetet, hogy a családok aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok 

miatt több, mint nyolc órát dolgoznak, így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük 

való törődésre. Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

iránti igény, ami jelentős kihívás elé állítja az önkormányzatokat. Az évek óta működő 

szociális ellátó rendszer szolgáltatásait igénybe véve az időskorúak családias légkörben 

tölthetik napjaikat, illetve házhoz szállítással, saját otthonukban biztosítunk étkeztetést 

számukra. Támogatjuk a nyugdíjas egyesületet, illetve nyugdíjas klubot, ahol a közös 

kirándulásokon, rendezvényeken tölthetik együtt napjaikat. 

 

Kozármisleny város idősügyi koncepciójának alapelvei: 

 

• A hátrányos helyzetűek, a rászorulók segítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 

hogy az ellátásban részesülők emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. 

• A segítségre szorulókat gyakran előítéletek, diszkrimináció övezi. Ezért kiemelt 

fontosságú az értékek közvetítése a segítségnyújtás folyamatában. 

• Alapérték kell, hogy legyen az esélyegyenlőség, az emberi méltóság tisztelete, a 

lehetőségek, szolgáltatások mindenki számára egyenlő hozzáférhetősége, az egyén önálló, 

megfelelő szintű életének biztosítása. 
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II.5. Fogyatékkal élők helyzete 

 

A fogyatékkal élők életét nagymértékben meghatározza fogyatékosságuk. Létszámukról 

városi viszonylatban nem állnak rendelkezésre pontos adatok. Településünkön a fogyatékkal 

élők többsége nagy valószínűséggel mozgásszervi fogyatékos, kisebb számban vannak vakok, 

illetve értelmileg fogyatékosok.  A mozgáskorlátozottak száma kb. 120 fő, ez az adat a 

közlekedési támogatásban részesülők számából becsülhető.  

 

A tartós egészségi problémával, fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen 

behatároltak. Általában jövedelmük a minimális összegű járadékból áll, mely nagyon 

megnehezíti létfenntartásukat. Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad egészséges 

társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. 

A fogyatékkal élők tekintetében a civil szervezetek szerepe igen jelentős. 

 

II.6. Lakhatás 

 

A város lakóingatlanainak száma 2200, melynek teljes egésze magántulajdonban van, 

Kozármisleny nem rendelkezik bérlakással, nincs önkormányzati tulajdonú ingatlan.  

A lakásállomány állapota településünkön kedvező képet mutat. Jelentős számú az új építésű 

ingatlan, és a régebbi házak túlnyomó részénél a felújítások (szigetelés, új nyílászárók), 

rekonstrukciók megvalósultak, illetve folyamatban vannak.  

A város minden évben pályázatot ír ki a helyi építészeti értékek védelmére, melynek célja a 

régi értékek megőrzése. A támogatás mértéke lakóingatlanonként maximum 500.000,-Ft. 

 

II.7. Foglalkoztatás 

 

A népesség gazdasági aktivitása, azaz a munkaerő-piaci jelenléte, vagy onnan távolmaradása 

a gazdaság és a társadalom állapotának fontos mutatószáma. 

A népesség gazdasági aktivitása az elmúlt évek során jelentősen módosult, amely összefügg 

többek között a korstruktúra változásával, a társadalmi, gazdasági változásokkal. 

 

A foglalkoztatással kapcsolatos adatok (2011. decemberi állapot) 

- nyilvántartott álláskereső: 326 fő 

- a munkaügyi szervezettől álláskeresési ellátásban részesülő: 112 fő 
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- az önkormányzattól rendszeres ellátásban részesülő:  66 fő 

 

A minél szélesebb körű foglalkoztatás érdekében az önkormányzat folyamatosan 

együttműködik a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Pécsi 

Kirendeltségével. 

A munkanélküliek számának jelentős részét a pályakezdő munkanélküliek képezik. 

Korosztályukat vizsgálva a 20-24 évesek vannak döntő többségben, iskolai végzettségüket 

tekintve a legmagasabb létszámban pedig a szakközépiskolát végzett fiatalok vannak. 

 

A szociális törvény 2009. évtől nagyon jelentős változásokat hozott. Lehetőség nyílt azoknak 

a segélyezetteknek a foglalkoztatására is, akik bekerültek a szociális segélyezési rendszerbe, 

és nem tudtak továbblépni, „beszorultak” az ellátásba, és a fő megélhetési forrást azóta a 

különböző támogatási formák jelentik számukra. 2009. évben nőttek a közfoglalkoztatási 

lehetőségek, mind időtartamban, mind pedig létszámban. A törvénymódosítás a 

foglalkoztatást preferálja, melynek legnagyobb jelentősége az, hogy a „segélyezési létből” 

átemel a munka világába. A munkalehetőség biztosításánál fontos szempont, hogy a munka 

visszanyerje értékét, érdemes legyen jól teljesíteni, a minél hosszabb idejű foglalkoztatás 

reményében. A segély összegének csökkenésével a segélyezetteknek is érdekévé válik a 

munkavállalás. 

 

 

II.8. Egészségügyi ellátás 

 

Az 1990. évi LXV. törvény – a helyi önkormányzatokról – 8. § (1) és (4) bekezdése rögzíti, 

hogy a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a többi 

feladat mellett az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás, az egészséges életmód 

közösségi feltételeinek elősegítése. 

Az 1997. évi CLIV. törvény – az egészségügyről – 152. §-a részletezi az egészségügyi 

alapellátás körébe tartozó település önkormányzati feladatokat. 

 

Ennek megfelelően az egészségügyi alapellátás része:            

• Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 

• Fogorvosi alapellátás 

• Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
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• Védőnői ellátás 

• Iskola-egészségügyi ellátás 

 

Az egészségügy szolgáltatásait az emberek életük során végig igénybe veszik. Az 

ellátórendszerben napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyógyítás mellett a megelőzés. 

Kozármisleny város egészségügyi ellátórendszere szakmai szempontból lefedi a város 

területét. Az egészségügyi alap körzeteit a települési önkormányzat képviselő-testülete 

állapítja meg és alakítja ki, eleget téve ezáltal a törvényi kötelezettségének.  

Kozármisleny Város Önkormányzata az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira 

szerződést kötött az Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve az alapellátást ellátó 

háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és a fogorvosokkal. Az orvosok vállalkozási 

formában látják el alapellátási feladatukat. A város 2007. évben külön szerződést kötött a 

készenlét, és a háziorvosi ügyeleti ellátásra a kistérséggel. Ezen feladatot a felnőttek esetében 

a Pécsett működő Egyesített Egészségügyi Intézmény látja el, míg a gyerekek vonatkozásában 

a Gyermekklinika biztosítja az ügyeletet. 

 

Házi gyermekorvosi ellátás 

 

A házi gyermekorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzésére, a betegség megelőzése és gyógyítása céljából. 

A házi gyermekorvos feladatait a védőnő közreműködésével, valamint a szakasszisztens 

igénybevételével végzi. A szakmai felügyeletet az ÁNTSZ felügyelő szak főorvosai látják el. 

Kozármisleny városban 2 házi gyermekorvos dolgozik, területi ellátási kötelezettséggel. 

Mindkét gyermekorvos vállalkozó.  Rendelkeznek az előírt szakképesítéssel a 4/2000. (II.25.) 

EÜM rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti szakorvosi képesítéssel. 

A praxisok finanszírozása közvetlenül az Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül történik. 

 

Iskola-egészségügyi ellátás 

 

Az óvoda és az általános iskola iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátásra az 

önkormányzat az egyik vállalkozó házi gyermekorvossal kötött ellátási szerződést. 

Az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 

részletezi. 
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A 3-18 éves korosztály, valamint a 18. év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett 

iskola-egészségügyi ellátást jelent. Az iskola-egészségügy ellátás iskolaorvos és védőnő 

együttes szolgáltatásából áll. 

Az egészségügy ezen területe nem a leglátványosabb, de talán az egyik legfontosabb az 

ifjúság egészséges fejlődése szempontjából. 

A jövő generációjának egészségesebb fejlődéséért: 

• ellátják a nevelési-oktatási intézményekben bekövetkező baleseteket, sérüléseket, 

akut megbetegedéseket, 

• Folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek, tanulók egészségügyi állapotát, 

végzik és ellenőrzik a kötelező védőoltásokhoz kapcsolódó feladatokat, 

• részt vesznek a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő munkájában 

• a vizsgálatok során megítélik az iskolaérettséget, azaz a beiskolázáshoz szükséges 

testi-szellemi-lelki fejlettséget és elvégzik az iskolából kikerülő, illetve szakmát 

tanulni kívánó fiatalok pályaalkalmassági vizsgálatát.  

 

 

Védőnői ellátás 

 

Kozármisleny város területén 2009. év óta 4 védőnői körzet van, amely ellátására az 

önkormányzat kötött ellátási szerződést az OEP-pel. A védőnők közalkalmazottak, 

mindegyikük rendelkezik az előírt szakmai végzettséggel, képesítéssel. A védőnők szakmai 

felügyeletét az ÁNTSZ illetékes vezető védőnője látja el.    

A védőnő feladata: 

• a nővédelem, 

• a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 

• az anyaságra való felkészülés segítése, 

• a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel, 

• a várandós anyák gondozása, 

• 6 éves korig a gyermekek gondozása 

• óvodai, iskolai feladatok, 

• egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezése, 

szervezése, 
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A védőnők tevékenységük során kapcsolatot tartanak és együttműködnek: 

• az egészségügyi alapellátás többi tagjával, 

• közoktatási intézményekkel, 

• gyermekjóléti, szociális, családsegítést végző intézményekkel 

 

Felnőtt háziorvosok 

 

Kozármisleny városban területi ellátási kötelezettséggel 2 háziorvos dolgozik, mindkettő 

vállalkozó háziorvos. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő 

szak főorvosai látják el.  

A háziorvosok személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújtanak az egészségi állapot 

megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 

A háziorvos feladatkörébe tartozik a fentiekben leírtakon túl: 

• terhesgondozásban való közreműködés, 

• közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása, 

• egészségnevelésben és egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 

• életkorhoz kötött szűrővizsgálatok. 

 

Fogászat 

 

Az egészségügyi alapellátás szerves része a fogászati ellátás is. 

Kozármislenyben területi ellátási kötelezettséggel 2 fogorvos dolgozik, mindkettő vállalkozási 

formában látja el a feladatokat. A fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ 

felügyelő szak főorvosai látják el. 

 

II.9. A szociális ellátórendszer 

 

A szociális törvény úgy fogalmaz, hogy „a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az 

egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt 

felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata”. Az 

ellátórendszerben pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokat különít el.   
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Pénzbeli ellátások 

• Időskorúak járadéka: a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, a 

nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyek részére nyújtott támogatás. 

• Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak): Ez a segély kerül megállapításra 

abban az esetben, ha az igénylő 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá 

munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, és saját jogú nyugdíjszerű ellátáshoz szükséges 

szolgálati idővel nem rendelkezik. 

• Aktív korúak ellátása: Az az aktív korú, nem foglalkoztatott személy segélyben 

részesülhet, aki a álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék 

folyósítási idejét kimerítette, vagy a munkaügyi központtal a kérelem beadását 

megelőző két éven belül legalább egy évig együttműködött, feltéve, hogy a 

megélhetése más módon nem biztosított. A törvénymódosítás az Út a munkához 

programmal érdekeltté teszi az érintetteket a munkavállalásban, közfoglalkoztatás 

keretében. A segély foglalkoztatást helyettesítő támogatásként kerül megállapításra, 

amennyiben az önkormányzat nem tud munkát biztosítani. Mentesül a 

közfoglalkoztatási kötelezettség alól aki orvosilag alkalmatlan a munkavégzésre. 

• Lakásfenntartási támogatás: Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt 

azoknak, akik jövedelmi viszonyaik alapján önerőből nem tudják teljes egészében 

finanszírozni lakásfenntartási költségeiket. 

• Ápolási díj: Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi ellátás.  

• Átmeneti segély: Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek 

részére átmeneti segélyt nyújt. Ez az a támogatási forma, ahol az önkormányzatnak a 

legnagyobb lehetősége van a törvényi rendelkezések betartása mellett a 

differenciálásra, a valóban célzott és hatékony segítésre. 

• Temetési segély: Temetési segélyt nyújt az önkormányzat annak a személynek, aki 

meghalt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése 

a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot lehet megállapítani annak a gyermeket nevelő 
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családnak, amelyben a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 130%-át, gyermekét egyedül nevelők esetében a nyugdíjminimum 

140%-át. 

• Beiskolázási segély: Az önkormányzat a tanévkezdéskor anyagi segítséget nyújt  a 

kozármislenyi általános- és középiskolai tanulók szülei számára. 

• Bursa Hungarica: A felsőoktatásban tanuló hallgatók számára nyújtott anyagi 

támogatás. 

 

Kozármisleny Város Önkormányzata által szolgáltatott szociális helyzetértékelő táblázat 

 

 2011 

Munkanélküliek száma a településen 67 

Ebből tartósan munkanélküli nő 41 

Ebből tartósan munkanélküli férfi 26 

Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 7 

Hányan kapnak foglalkoztatást helyettesítő támogatást? 60 

Hány háztartás kap lakásfenntartási támogatást? 120 

Hányan kapnak ápolási díjat? 29 

Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt? 

 

265 

 

Természetbeni ellátások 

 

A jól célzott segélyezési rendszer egyik fő pillére a természetbeni ellátások köre, amellyel 

elérhető, hogy a szociális juttatások valóban a családok alapvető megélhetéséhez nyújtsanak 

támogatást, segítséget. 

 

• Köztemetés: Az önkormányzatnak kell gondoskodni az illetékességi területén azon 

vagyontalan személyeknek közköltségen történő eltemettetéséről, akiknek nincs, 

vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója.  

• Közgyógyellátás: Közgyógyellátásban részesülhet az a személy, aki szociális 

helyzetéből kifolyólag gyógyszerköltségeit egyedül nem képes viselni. 
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• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: A társadalombiztosítás ellátásaira 

mindenkinek kötelező egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága érdekében 

járulékot fizetni. A törvény szerint, aki szociálisan rászorult, annak nem kell 

járulékot fizetni, hanem a szociális rászorultság tényéről hatósági bizonyítványt kell 

kiállítani. 

 

A szociális ellátás intézményrendszere: 

 

Kozármisleny Város Önkormányzat Bölcsődéje 

 

• A bölcsőde, mint a gyermekek napközbeni ellátása a gyermekek védelmének 

rendszerén belül a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátáshoz tartozik. A bölcsődében 2009. év szeptemberétől az engedélyezett 

férőhelyek száma 30 fő, aminek a kihasználtsága maximális. Az intézmény alapító 

okiratának módosításával ez a létszám 2010-ben 42 főre emelkedik. Az intézmény 

alapító okirattal, működési engedéllyel rendelkezik, a személyi és tárgyi feltételek 

megfelelnek a törvényi előírásoknak.  

 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

• A gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekjóléti és családsegítő alapellátás feladatait 

2005. július 1. óta az Esztergár Lajos Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat látja 

el Kozármisleny városában. A szolgálat működési engedéllyel rendelkezik. 

Kozármisleny területén egy-egy fő látja el a gyermekjóléti, és a családsegítő 

feladatokat. A szolgáltatást végző munkatárs képzettsége a 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet szakmai követelményeinek megfelel. A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási 

területén 2011. évben 2 fő ingyenes jogsegély-szolgáltatást biztosított, 2 fő pedig 

pszichológiai szolgáltatást nyújtott a kliensek részére. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

A törvény értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás négyféle cél elérése érdekében 

teljesít különféle feladatokat: 

a) a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, családban történő 

nevelésének elősegítése 
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b) a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, 

c) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 

d)  a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése. 

  

Az ellátásban nemcsak a gyermekek száma emelkedik, hanem a problémák súlyossága 

is növekszik. A komplex családi problémák a jellemzőek, melyekben a gyermeknevelési 

nehézségek, a családon belüli konfliktusok, a gyermek teljesítmény és magatartás 

zavarai, valamint az egészségügyi problémák vannak túlsúlyban, azonban egyre több a 

bántalmazás, az elhanyagolás, és fokozódik a pszichés megbetegedések száma is. 

 

Családsegítő Szolgálat 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásként célja a szociális a szociális és 

mentális problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának ás feloldásának, 

továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése. 

Munkanélküli ügyfelek számára álláskeresési tréningeket tartanak. A leggyakrabban 

felmerülő probléma a foglalkoztatásból, munkanélküliségből adódik, illetve az elmúlt 

évekhez hasonlóan az anyagi jellegű problémák okozzák a családok számára a legfőbb 

nehézségeket. Meditációval kapcsolatosan is kérhetik a családok a segítséget, valamint 

családterapeuta is segítséget tud nyújtani. 

 

Szociális alapellátások 

 

A szociális törvényben meghatározott alapellátási feladatok elvégzésére Kozármisleny Város 

Önkormányzata 2007. január 1. óta ellátási szerződést kötött a SZOCEG Nonprofit KFT- vel 

20 éves időtartamra.  

Házi segítségnyújtás: A hét öt munkanapján az egyedül élő, vagy házasságban, élettársi 

kapcsolatban élők, de egészségi állapotuk miatt mozgásukban korlátozott rászorultak otthoni 

gondozása, segítése. Gondozási tevékenységek: ebédeltetés, bevásárlás, gyógyszeríratás-, 

kiváltás, fürdetés, személyi higiéné biztosítása. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  A szolgáltatás a saját otthonukban élő, egészségi 

állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek 

részére nyújt segítséget. A házi gondozott lakásába felszerelt jeladó egy központi átjátszó 

antenna segítségével üzenetet küld a központi ügyeleti számítógépre és amennyiben 

szükséges, az ügyeletes gondozó azonnal intézkedni tud a nap bármely szakában.  
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Szociális étkeztetés: A hét öt munkanapján a rászorultak részére egyszeri meleg étel 

biztosítása lakóhelyükre szállítva.  

Idősek klubja: A mozgásukban nem korlátozott idős embereknek lehetőségük van a társas 

kapcsolatok ápolására rendezvények, előadások, egészségnevelés alkalmával. A szolgáltatást 

a hét öt munkanapján lehet igénybe venni.   

 

II.10. Gyermekvédelem intézményrendszere 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 

XXXI. törvény alapján a gyermekvédelem intézményrendszere gyermekjóléti alap- és 

gyermekvédelmi szakellátásokra osztható fel, melyből az önkormányzati törvény alapján a 

települési önkormányzatok feladatkörébe a gyermekjóléti alapellátások tartoznak. 

Az alapellátások közül a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a gyermekek napközbeni ellátása 

és a hatósági gyermekvédelmi munka megoldott a városban. 

A többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 

31. napjáig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, 

amelyet a képviselő-testület megtárgyal, ez minden évben az áprilisi vagy a májusi testületi 

ülés napirendje között szerepel.  

 

II. 11. Oktatás 

 

Az Önkormányzat a közoktatási feladatainak ellátására a Kozármisleny, Pécsudvard, Birján, 

Lothárd, Szemely, Szőkéd települések Közoktatási Intézményirányító Társulása által közösen 

fenntartott Janikovszky Éva Általános Művelődési Központot működteti. 

 

A Kozármislenyben elérhető közszolgáltatások az alábbiak: 

 

• Közoktatási intézményi feladatok közül: 

- óvoda 

- általános iskola 1-4. osztály 

- általános iskola 5-8. osztály 

- alapfokú művészetoktatási intézmény 
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• közoktatási szakszolgálatok közül: 

- fejlesztő felkészítés 

 

• gyermekjóléti alapellátások közül: 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- bölcsőde 

- iskolai napközi 

 

A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással kötött együttműködési megállapodás alapján a 

településen élő gyermekek, ill. pedagógusok számára ellátottak az alábbi feladatok: 

 

- logopédiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés 

- sajátos nevelési igényű tanulók integrációs megsegítése 

- pedagógiai szakmai szolgáltatás. 

 

Az ÁMK Általános Iskolai Intézményegysége férőhelyeinek száma: 530 

Az ÁMK Óvodai Intézményegysége férőhelyeinek száma: 350 

Az ÁMK Bölcsődei Intézményegysége férőhelyeinek száma: 42 

 

Az Általános Iskolában  

- a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma: 9  

- a hátrányos helyzetű (HH) tanulók száma: 119 

- a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma: 8 

 

Az Óvodában 

- a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma: 7  

- a hátrányos helyzetű (HH) gyermekek száma: 51 

- a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek száma: 12 

 

Az Önkormányzat 2008-ban elfogadta a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, 

amely részletesen tartalmazza a feltárt problémák alapján az elérendő célokat és az ahhoz 

szükséges intézkedéseket felelősök, határidők megjelölésével. 
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II. 12. Közművelődés 

 

Az önkormányzat segíti és támogatja a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak 

mérséklését, fontos feladatának tartja esélyegyenlőségük javítását a kulturális javakhoz 

történő hozzáférésben. Több ingyenes rendezvény van a városban, így azok számára is 

látogathatóak ezek a programok, akiknek egyébként gondot jelentene a belépőjegy 

megvásárlása. 

A város polgárainak közművelődési, kulturális igényei kielégítése érdekében az 

Önkormányzat a Janikovszky Éva ÁMK keretén belül lévő Művelődési Házat működteti. Az 

ÁMK intézményegységét képezi továbbá a könyvtár. A Művelődési Ház igénybevétele a 

város lakossága számára egyformán hozzáférhető. Információ közvetítő tevékenységet végez, 

tartja a kapcsolatot helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel, közreműködik városi ünnepek, 

programok, rendezvények lebonyolításában. Végzi képzőművészeti, népművészeti, 

iparművészeti kiállítások szervezését, lebonyolítását. Közösségi célú csoportok, egyesületek 

számára biztosít megfelelő működési teret. 

 

II. 13. Sport 

 

Kozármisleny Város Önkormányzata a testnevelést és a tömegsportot az oktatás-nevelés 

szerves részének tekinti. Fontos feladatának tartja a tömegsport, diáksport, utánpótlás-nevelés 

feltételeinek fejlesztését, egyesületek támogatását a rendelkezésre álló anyagi erőforrások 

figyelembe vételével. A sportolási, szabadidős tevékenység több ága megtalálható 

városunkban, amelyből mindenki egyéni képességének, kedvének megfelelően választhat. 

 

II. 14. Civil szervezetek 

 

Az önkormányzat támogatja az állampolgárok önszerveződő közösségeit, a helyi 

egyesületeket és civil szervezeteket. Ezen szervezetek az esélyegyenlőség megteremtése 

területén sok segítséget nyújthatnak, munkájuk megelőzheti a hátrányos helyzet kialakulását 

felvilágosító munkával, információk szolgáltatásával. Fontos feladatot látnak el az összetartó, 

hátrányos helyzetet megszüntető, szolidáris társadalom erősítése területén. Az általuk 

szervezett programokkal erősíthetik az összetartozást, segítséget tudnak nyújtani tagjaiknak 
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életvezetési tanácsadással, ismeretterjesztéssel, a rászorultabbak részére szociális támogatási 

lehetőségek felkutatásával. Nélkülözhetetlen a velük való szoros együttműködés a lakosság 

megfelelő színvonalú ellátásának elősegítése érdekében. 

 

Feladatok 

 

A program céljait középtávon – 2015-ig – kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület 

vállalja, hogy anyagi lehetőségei függvényében azt végrehajtja, továbbá minden lehetséges 

eszközével segíti az esélyegyenlőség megvalósulását a település területén. 

  

Minden célcsoportot érintő intézkedések: 

 

• A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása 

Az önkormányzat igyekszik élni mindazon lehetőségekkel, amelyek biztosítják a hátrányos 

helyzetű csoportok munkaerőpiacra történő visszakerülését. Felméri az intézményi igényeket, 

megtervezi, előkészíti és végrehajtja a közfoglalkozatási tervet. A foglalkoztatás javítása 

érdekében együttműködik a munkaügyi központtal. Támogatja azon vállalkozásokat, amelyek 

munkahelyteremtő beruházásokat hajtanak végre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele 

 

 

• Helyi szemléletet megváltoztató programok támogatása 

A város lakossága számára tájékoztató fórumok, valamint más típusú programok, 

rendezvények szervezése, amelyek előmozdíthatják az esélyegyenlőségi program 

célcsoportjainak társadalmi integrációját, valamint szemléletváltást eredményezhetnek a 

lakosság legszélesebb körében. 

A Képviselő-testület támogat továbbá a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire 

vonatkozó mindennemű tájékoztatási lehetőséget és saját eszközeivel (helyi média, 

önkormányzati hirdetőtábla stb.) népszerűsíti azokat. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Kozármisleny Város Önkormányzata 

Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele 

 

 

• Foglalkoztatással kapcsolatosan 

A munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetben lévőkkel kapcsolatos esélyegyenlőséget 

javító feladatok: 

- alacsony iskolai végzettségűek: a törvénymódosítás értelmében 35 éves kor alatt 

kötelezhetők a tanulásra, ezért a tanulási kedvet, motivációt kell fokozni. 

- roma származásúak: esetükben a motiválás, az alkalmazkodóképesség fejlesztése, a 

konfliktuskezelési és tanulási technikák megismerése, valamint a munkavállalói 

kulcsképességek kialakítása kaphat különösen nagy hangsúlyt. 

- 45 év felettiek: kiemelt feladat újra kedvet csinálni a munkavállaláshoz, kialakítani 

újra a munkavállalói képességeket, szükség esetén segíteni az érintetteket a 

szenvedélybetegségből való kigyógyulásban. 

- pályakezdők: esetükben nemcsak az átképzés jelenthet megoldást, hanem a hatékony 

segítségnyújtás az elhelyezkedésben. A segélyezési rendszerbe a Munkaügyi Központtal 

történő egy év együttműködés után kerülhetnek. A startkártya-program népszerűsítése 

ösztönözheti a munkaadókat a pályakezdők alkalmazására. 

- fogyatékkal élők: minden lehetőség felkutatása olyan pályázatok elkészítésére, melyek 

által a fogyatékkal élők foglalkoztatására nyílik lehetőség. 

- az iskolarendszerből lemorzsolódó fiatalok: esetükben nem elég a szülők 

szankcionálása, a családok segítésében van szükség hatékony segítségre, ahol konkrét 

feladatokat kapnak az érintettek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele 
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• Roma népességgel kapcsolatosan: 

- képzettségi szintjük és foglalkoztatási mutatóik javítása, 

- személyre szabott segítségnyújtás a szociális ellátórendszerben, elsősorban a 

közfoglalkoztatásban 

- a jelzőrendszer kialakítása a szolgáltatókkal, hogy a problémák időben 

kezelhetők legyenek, ezzel megelőzve az áram, a gáz kikapcsolását, a 

kezelhetetlen mértékű eladósodást. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele 

 

• Idősekkel kapcsolatosan:  

- idősügyi koncepció elkészítése 

- a szükségletekhez igazított ellátási rendszer biztosítása, 

- rendszeres felmérésekkel az idősek aktuális helyzetének megismerése, 

- korszerű intézményrendszer működtetése, 

- színvonalas egészségügyi ellátás biztosítása, különös tekintettel a 

felvilágosításra és a prevencióra, 

- minőségi élet, önállóság biztosítása, az emberi méltóság megőrzése 

valamennyi életszakaszban, 

- a civil szféra bekapcsolása az idősek ellátásába, 

- egyenlő esélyek megteremtése minden korosztály számára, intergenerációs 

kapcsolatok kialakításával, 

- az idős emberek biztonságának fenntartása, növelése 

- cselekvő részvételük elősegítése az őket és másokat érintő közéletben. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal, SZOCEG Nonprofit KFT. Dolgozói 

Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele 

 

• Egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatosan: 

- a város egészségügyi koncepciójának, egészségtervének elkészítése, 
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- a komplex prevenció érdekében aktív együttműködés kialakítása az oktatási 

intézmények és az egészségügy szereplői között, 

- komplex szűrővizsgálatok szervezése pályázati források felhasználásával, 

- az óvoda, iskola egészséges életmódra nevelési programjának támogatása, 

- szenvedélybetegségek megelőzését szolgáló tréningek, rendezvények 

támogatás, népszerűsítés, 

- 0-17 éves korosztály esetében a fő célkitűzés az egészségre nevelés, 

- A 18-59 éves korosztály esetében a felnőttek egészségre oktatása, szűrésekre 

való motiválása és a szűrések szervezése a kiemelt feladat az 

egészségmegőrzés kapcsán, 

- A 60 éves és az idősebb korosztály vonatkozásában a jelzőrendszer feladat, 

hogy ne maradjon a városban ellátatlan idős ember 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal, Védőnői szolgálat 

Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele 

 

• Szociális ellátással kapcsolatosan: 

- a szociális ellátást igénylőknek a hétvégi ellátás megszervezése, 

- a kötelező feladatok ellátása mellett, azt kiegészítő speciális, korrekciós vagy 

preventív, illetve az integrációt elősegítő alternatív szolgáltatások 

meghatározása, megvalósításukhoz források felkutatása, megszerzése, és a 

programok lebonyolítása 

- családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése, 

- nemek közötti esélykülönbségek csökkentése, 

- akadálymentesítés előrehaladása, 

- fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása, 

- romák életminőségének javítása, 

- a külterületek élők házi segítségnyújtásához való hozzáférésének biztosítása, 

- a közösségi ellátások folyamatos biztosítása, 

- a humán erőforrás bővítése önkéntes személyek bevonásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal 
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Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele   

    

• Esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban 

- Horizontálisan érvényesítendő szempont a közoktatás-fejlesztésben az 

esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. 

- A város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervében megfogalmazott 

intézkedések megvalósítása. 

- Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani 

minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatásában a HHH-s és SNI-

s tanulók oktatási helyzetére. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőség 

előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán 

túl olyan támogató lépések, szolgáltatásaik megvalósítása, amelyek csökkentik 

meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. 

- A közoktatásban megvalósítandó egyes további esélyegyenlőségi feladatok 

meghatározása és végrehajtása az érintett intézmény feladata. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: oktatási intézmény vezetője 

Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele 

 

• Esélyegyenlőség biztosítása a közművelődésben 

- Az önkormányzat segíti a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségét, 

biztosítja a kultúrához és a kulturális javakhoz történő azonos esélyű 

hozzáférést.  

- Ingyenes programok szervezésével a részvétel biztosítása valamennyi 

társadalmi csoport számára. 

- Közösségi tér kialakítása, amely azoknak a fiataloknak jelenthet kulturált 

terepet a szórakozáshoz, akiket a rendezvények önmagukban nem érnek el, így 

főként a kallódó, csellengő, hátrányos helyzetű fiataloknak. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Művelődési Ház vezetője 

Megvalósítás forrása: pályázati források igénybevétele 
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A Települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos 

intézkedések 

 

1. A Települési Esélyegyenlőségi Program érvényessége 

Kozármisleny Város Esélyegyenlőségi Programjának érvényessége:  

2010. június – 2015. május 31.  napjáig terjedő időtartam.  

 

2. A Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

A tervben megfogalmazott célok és feladatok teljesítését Kozármisleny Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete kétévente felülvizsgálja. A teljes – minden fejezetére 

kiterjedő – értékelést a képviselő-testület a terv kihirdetését követő öt éven belül végzi el. 

 

3. A Települési Esélyegyenlőségi Program módosítása 

Jogszabályi változások, illetve indokolt változtatás esetén a program módosítására javaslatot 

tehet: 

- Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének bármely tagja 

- Kozármisleny Város polgármestere és/vagy jegyzője, 

- Kozármisleny Város Képviselő-testületének bármely szakmai bizottsága, 

- Kozármisleny Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények 

vezetői, 

- a civil szervezetek. 

 

Az Esélyegyenlőségi Program módosítását a polgármesterhez beterjesztett írásbeli módosítási 

javaslattal kérhetik. Az Esélyegyenlőségi Programot, illetve annak módosítását a Képviselő-

testület határozatban fogadja el. 

 

 

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek, illetve csoportok, az itt 

meghatározott körben felelősek. 
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A Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel. Az ő feladata és 

felelőssége: 

 

- biztosítania kell, hogy a település minden lakója, az intézmények, és az érintett 

szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen az Esélyegyenlőségi 

Program, illetve, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és a 

településen működő közoktatási intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne 

foglaltakat. 

- Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az egyes intézmények vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges tájékoztatást és segítséget az intézkedési 

terv végrehajtásához. 

- Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket, v 

és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni. 

 

Az Esélyegyenlőségi Program megvalósításának irányításáért az önkormányzat 

részéről a polgármester felel. Az ő feladata és felelőssége: 

 

- A Program megvalósításának koordinálása, 

- A végrehajtás nyomon követése, 

- Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása, 

- A szükséges esélyegyenlőségi munkacsoportok összehívása és működtetése. 

 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a településen működő intézmények 

vezetői felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentességet, a befogadó és toleráns légkört, és 

megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő 

képzésen, egyéb programon részt vegyenek. 

 

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék az Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat és 

közreműködjenek annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt. 
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- Az intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi 

Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről. 

 

 

 

Kozármisleny, 2012. június 14. 

 

 

         Völgyesi Gyula 

           polgármester 

 

 

 

Záradék: 

Kozármisleny Város Önkormányzata a 107/2012. (VI.21.) számú határozatával jelen 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadta. 

 

 

Kozármisleny, 2012. június 21. 

 

 

       Dr. Máté Zsolt 

            jegyző 


