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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, Romonya Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Romonya község 496 fős jellegzetes kistelepülés Baranya megyében, a megyeszékhelytől mindössze 5
kilométeres távolságra helyezkedik el. Földrajzi szempontból egy völgyben fekszik a Baranyai dombság
területén, Pécstől délkeletre.

Területe már az avar és római korban is lakott volt, ezt bizonyítják a település határában előkerült régészeti
leletek, egy római telep és két avar kori temető került elő a település határában. A település nevéről 1542ben történik először írásos említés, nevének jelentése valószínűleg a szerb-horvát Rumen kapuja névből
ered. A török hódoltság alatt lakossága magyar volt és el sem néptelenedett a falu. Jelenlegi lakossága is
magyar, bár a XIX. században jelentős német betelepülés zajlott, azonban a II. világháború után az akkori
lakosság mintegy 30%-át kitevő német kisebbség a kitelepítések miatt egyre fogyott, és a népszámlálások
során egyre kevesebben vallották magukat nemzetiséghez tartozónak.
A Kis-Miska Gödörnél régen szőlő volt 3 testvér tulajdonában, amelyen 3 pince is állt. A hagyomány szerint
itt estek a pandúrok áldozatául Patya és Patymag betyárok.

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A templom tér dísze az 1871-ben Rózsafüzér Királynéja tiszteletére felszentelt kápolna, amely ma is a római
katolikus lakosság temploma, valamint a meggyilkolt Erzsébet királyné tiszteletére ugyanekkor ültetett 4
hársfa – sajnos biztonsági okokból két fát az elmúlt években ki kellett vágni.
A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható mind közlekedési, mind közművek szempontjából.
Jelenleg a szennyvíz csatorna kiépítése van folyamatban, a villamos energia, a vezetékes ivóvíz és a
gázellátás a település belterületét tekintve 100%-ban megoldott, azonban a bekötések száma ennél kis
mértékben – víz és gáz tekintetében - alacsonyabb. A település tényleges belterületéhez mérten igen nagy
külterület csekély mértékben lakott, mindössze 7 külterületi lakosa van, a lakott részek villamos-energiával
ellátottak. A rendszerváltást követően megszűnt a környék legnagyobb foglalkoztatójának számító
termelőszövetkezet, valamint bezárt a bánya is, minek következtében a helyiek a közeli nagyváros
munkaerő-piaca felé orientálódtak.
1. számú táblázat – Lakónépesség

Forrás: Teir, KSH

2.számú táblázat- Állandó népesség Forrás: Teir, KSH
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A demográfia adatok alapján lassú, de folyamatos népességszám növekedés jellemzi a községet. A
növekedés elsősorban akkor szembetűnő, ha megnézzük, hogy a rendszerváltás idején 369 fő volt
nyilvántartott lakos, míg 2012-re ez a szám 496 főre emelkedett, amely 22 év alatt 34%-os népességszám
növekedést jelent. Ez elsősorban a beköltözéseknek köszönhető, de egyre több a helyben maradó fiatal
felnőtt is. A nemek aránya – számszerűen - közel azonos, azonban míg az aktív korúak esetében a férfiak,
addig a 60 év felettieknél a nők aránya lényegesen magasabb. Ez utóbbi összefügg azzal az országos
tendenciával, hogy a nők magasabb életkorra számíthatnak, mint a férfiak. A beköltözések következtében –
elsősorban kisgyermekes és fiatal párok érkeztek – javult a lakosság korösszetétele és iskolázottsága is. Ez a
jótékony hatás az öregedési index folyamatos javulását eredményezte, amelyben szerepet játszik emellett
az is, hogy a természetes fogyás – azaz a halálozások száma – nem emelkedett szignifikánsan.
3.számú táblázat Öregedési index Forrás: Teir, KSH

5. számú táblázat Természetes szaporodás Forrás: Teir, KSH
Az elmúlt évek fejlesztései (új családi házas lakóövezet), valamint Pécs közelsége sok a városból kitelepülni
vágyót vonzott a faluba, hiszen adottságai egyesítik a település nyújtotta nyugalmat, a város nyújtotta
lehetőségekkel – azok egyszerű és gyors megközelítése okán. A házépítési kedv a válság idején jelentősen
megtorpant, majd sokkal lassabb ütemben, de ismét megindult. Jelenleg is folynak építkezések, míg az
önkormányzat mindösszesen csak 1 összközműves telekkel rendelkezik már a lakópark területén.

4. számú táblázat Belföldi vándorlások Forrás: Teir, KSH
5

A település határában máig kiaknázatlan termálvíz található, amelynek felhasználása jelentős fejlődést
hozhatna, akár a geotermikus fűtésre való áttérés, akár idegenforgalmi fejlesztés keretében sikerülne
hasznosítani.
Gazdasági szempontból nem rendelkezik jelentős munkaerő piaci lehetőségekkel. Jelenleg működő
vállalkozások létszámigénye 1-2 helyi embernek jelenthet munkát. Az önkormányzat 2011. január 1-vel
megszüntette a helyi iparűzési adót, amellyel a vállalkozások községünkbe települését kívánták elérni.

Értékeink, küldetésünk
Romonya eddig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az itt élők jól érezzék magukat, ezért sokat áldoztak
a közösség-építésre, igyekeztek élhető környezetet biztosítani és a lehetőséghez képest fejlesztéseket
eszközölni. A településen óvoda működik, az iskoláskorú gyermekek az 1 kilométerre lévő Bogádon lévő
általános iskolában tanulhatnak, ahova iskolabusz szállítja őket, ezáltal nem kerül a szülőknek
többletköltségbe a gyermekek utaztatása. Mindkét intézményben integrált, valamint német nemzetiségi
oktatás folyik. A gyermekek igényeit szem előtt tartva építtetett az önkormányzat két EU szabványoknak
megfelelő játszóteret, alakított ki sportpályát.
Az egészségügyi alapellátást helybe kijáró háziorvos, házi gyermekorvos, védőnői szolgálat és
foglalkoztatás-egészségügyi orvos biztosítja, míg a fogorvosi ellátás Pécsett vehető igénybe, ahogy a
szakorvosi ellátások is. A rendelő épülete akadálymentesített, mozgáskorlátozottak részére megfelelő
mosdóval ellátott.
Az idősek és betegek érdekeit szem előtt tartva vezette be az önkormányzat a falugondnoki rendszert,
valamint vesz részt a Pécsi Alapszolgáltató Központ által üzemeltetett házi gondozás, szociális étkezés és
jelzőrendszeres segítségnyújtás fenntartásában. Szociális Bizottságán keresztül nyújtja a szociális
törvényben (1993. évi III. tv.) meghatározott ellátásokat.
A kultúra területén mozgókönyvtár biztosításával, sportegyesület támogatásával, valamint közösségi
rendezvények szervezésével vesz részt. A hivatali ügyintézés könnyebb elérhetősége érdekében az
önkormányzati közös hivatal épülete akadálymentesített. Az önkormányzat egy bérlakással rendelkezik,
amelyet elsősorban a településen építkezők vesznek igénybe az építkezés időtartamára, de természetesen
igény esetén más kérelmezők is igényelhetik. A helyi civil szervezetek is egyre szélesebb célcsoportokat
szólítanak meg, így működik sportegyesület, hagyományőrző néptánc-csoport, valamint annak utánpótlás
csoportja, nyugdíjas klub is.
Küldetésünk, hogy a meglévő szolgáltatásokat továbbra is megtartsuk, a felmerülő igényeket kiszolgáljuk és
pályázatok segítségével fejleszteni tudjunk a közösség minden tagjának érdekeit szem előtt tartva.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Romonya település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
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A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot 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 szabályozás rövid bemutatása
Romonya község eddig nem rendelkezett helyi esélyegyenlőségi programmal. A hatályos helyi jogszabályok
közül elsősorban a szociális rendelet, a HÉSZ és a településrendezési terv érinti az esélyegyenlőségi
célcsoportokat. Ezen túlmenően a Romonyai Bölcsőde és Óvoda intézményi esélyegyenlőségi programjában
foglaltak is irányadóak.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
- Romonya község 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciója
- Romonya község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2013
- Romonya településrendezési terve 7/2009. (XII.15.)
- Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi terv (KEH-KEIT)
- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében pályázati segítséggel valósult meg az orvosi rendelő és
körjegyzőség épületének akadálymentesítése 2008-ban.
- Idén indul a DDOP.3.2.1-12 program keretében az óvoda épületének felújítása és akadálymentesítése,
valamint eszközeinek fejlesztése – az intézményi esélyegyenlőségi tervben foglaltaknak megfelelően.
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Romonya a Pécsi Járás és a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Intézmény-fenntartási szempontból
Bogád községgel közösen létrehozott társulás látja el az alapfokú oktatás feladatait. A háziorvosi ellátás 4
oldalú szerződés keretében történik, a nagykozári székhelyű praxis 3 települést lát el, Bogádot, Nagykozárt
és Romonyát. Az önkormányzati ügyintézés a romonyai székhelyű Közös Önkormányzati Hivatalban
történik. A családsegítés és gyermekjóléti feladatokat a pécsi székhelyű Esztergár Lajos Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Településünk szoros kapcsolatot tart fenn a Munkaügyi Központ pécsi
kirendeltségével a közfoglalkoztatási programok lebonyolítása érdekében. A település szennyvíz-csatorna
kiépítése érdekében társulási megállapodást kötött Bogád, Nagykozár és Kozármisleny önkormányzataival.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
- TEIR
- KSH
- önkormányzati adatok
- Romonyai Bölcsőde és Óvoda
- Dr. Berze Nagy János Általános Iskola
- helyi vizuál regiszter
- nem található adat a településen élő nyugdíjasok jövedelmi helyzetéről, ahogy a háztartások jövedelmi
viszonyairól sem, csak a különböző önkormányzati ellátások kapcsán benyújtott kérelmek
jövedelemigazolásaiból tudunk következtetéseket leszűrni.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Mélyszegénységben élőnek nevezzük azt, amikor valaki, vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt
élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A település lakosságszámához (2012. évben 496 fő) viszonyítva az önkormányzati támogatásban részesülők
száma a 2012. évben emelkedett meg markánsan, a korábbi években átlagosan 4 fő (1.3%), míg a tavalyi
évben 10 fő – köztük 2 fő rendszeres szociális segélyre jogosult – részesült aktív korúak ellátásában, ami
2%-ot jelent. A nyilvántartott álláskeresők száma sem mutat markáns változást, az elmúlt öt év átlagát
tekintve 17 fő, ami az összlakosság 3%-át jelenti. Összességében a helyi munkanélküliségi adatok a megyei
és országos szint alatt vannak. Tartósan munkanélküliek száma 2012-ben 4 fő volt, olyan családot,
amelyben egyidejűleg 2 munkanélküli, illetve ellátatlan felnőtt lenne, nem találunk, erre tekintettel nem
alakult ki a mélyszegénység a település lakosai között. A település által nyújtott szociális támogatásokat
évről évre kevesebben igénylik (pl. átmeneti segély), pedig az önkormányzati szabályozás a törvényi
minimum feletti jövedelemhatárokat állapított meg jogosultsági feltételként, tehát figyelembe vette a valós
élethelyzetet. Ez a tendencia is arra enged következtetni, hogy a lakosság önerőből képes a kialakuló anyagi
természetű problémáit megoldani.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Romonya a statisztikai elemzések alapján nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé. A település
aktív korú lakosságához mérten a nyilvántartott álláskeresők száma 6% alatti értéken áll, kis mértékben
csökken, ez az eredmény a régiós (14%) és az országos átlag (10,9%) alatt van. Az álláskeresők közül a
tartósan munkanélküliek aránya csökkenő tendenciát mutat, 2012. évben az álláskeresők mindössze 20%-át
tették ki, arányuk a teljes aktív korú lakossághoz viszonyítva 1%. Ez jelzi azt, hogy a régió elhelyezkedési
nehézségei ellenére az álláskeresőink többsége el tud helyezkedni. Torzítja ugyanakkor a képet az a tény,
hogy többen azért kerülnek ki a nyilvántartásból, mert megszegik együttműködési kötelezettségüket a
munkaügyi központtal, illetve eleve sem regisztráltatják magukat.
3.2.1. számú táblázat Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya Forrás: Teir
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3.2.3. számú táblázat A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma, aránya Forrás:
Teir
Tovább nehezíti ugyanakkor az elemzést, hogy vannak olyan személyek, akik a nyilvántartásban
szerepelnek, ugyanakkor úgy nevezett „feketemunka” révén jövedelemhez jutnak és nem tekinthetők
ellátatlannak. Megállapítható a táblázatokból, hogy a nyilvántartott álláskeresők közt a nők vannak
többségben, a tartós munkanélküliség esetén szintén.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
nyilvántartott álláskeresők száma összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett

2011

2012

fő

19

13

19

21

18

fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%

0
0,0%
6
31,6%
4
21,1%
1
5,3%
3
15,8%
3
15,8%
2
10,5%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

0
0,0%
2
15,4%
2
15,4%
3
23,1%
1
7,7%
2
15,4%
3
23,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

0
0,0%
0
0,0%
3
15,8%
6
31,6%
2
10,5%
4
21,1%
2
10,5%
1
5,3%
1
5,3%
0
0,0%

0
0,0%
2
9,5%
4
19,0%
6
28,6%
5
23,8%
2
9,5%
1
4,8%
0
0,0%
1
4,8%
0
0,0%

0
0,0%
0
0,0%
3
16,7%
2
11,1%
4
22,2%
4
22,2%
2
11,1%
1
5,6%
2
11,1%
0
0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A regisztrált álláskeresők legnagyobb részét a 30-50 év közötti korosztály teszi ki, 2012-ben az összes
nyilvántartott személy 66%-át. A pályakezdők és fiatal munkanélküliek aránya 16%, míg az 50 év felettiek
szintén 16%-ot tesznek ki. Ebből leszűrhető, hogy leginkább a már tapasztalattal rendelkező, ugyanakkor
családot fenntartó korosztály van a legrosszabb helyzetben.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
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A rendelkezésre álló adatok alapján a munkanélküliség, mint probléma településünkön elsősorban nem az
alacsony iskolai végzettségűek között jelenik meg. A nyilvántartott álláskeresők között 5 évre
visszamenőleg nem találunk olyan személyt, aki nem fejezte be a 8 általánost. Sőt, a településen élők
között is egyre kevesebb az általános iskolát be nem fejezettek száma, aránya. Ennek egyik oka az idősebb
korosztály elhalálozása, mert köztük nagyobb számban fordult elő a 8 általánost be nem fejezett ember –
tekintve, hogy abban a korban a 4 és a 6 elemi jelentette az alapfokú oktatást. Ugyanakkor ők már nem
jelennek meg a munkaerőpiacon, hiszen koruknál fogva már öregségi nyugellátásban részesülnek. Azok a
személyek, akiknek mindössze általános iskolai végzettsége van, szintén nem jelentős százalékot tesznek
ki, amelynek egyik oka, hogy betanított munkára még mindig könnyebb elhelyezkedni, mint azoknak a
személyeknek, akik egy konkrét szakmával rendelkeznek, és abban kívánnak elhelyezkedni is.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15-X éves legalább általános iskolai végzettséggel
15 éves és idősebb
általános iskolát
nem rendelkezők 15-x évesek
lakosság száma összesen
végzettek száma
száma
év
összesen

nő

férfi összesen nő férfi Összesen

fő
fő
fő
2001
350
190 160
2011
384
187 197
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

fő
316
373

nő

férfi

fő fő fő % fő
%
fő %
167 149 34 9,7% 23 12,1% 11 6,9%
178 195 11 2,9% 9 4,8% 2 1,0%

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Forrás: Teir

Az álláskeresők markáns részét a kizárólag szakképesítés nélküli érettségivel rendelkező személyek teszik
ki. A 15 éven felüli lakosság mindössze 2,8%-át teszik ki azok a személyek, akik nem végezték el az általános
iskola 8 osztályát, ezáltal nem rendelkeznek szakképzettséggel. Jelen adatok alapján nem áll fenn az
alacsony végzettségűek esetében foglalkoztatottsági probléma.
c) közfoglalkoztatás
A település a közfoglalkoztatási program bevezetése óta részt vesz a munkához juttatás ezen formájában. A
település által aktív korúak ellátásában részesítettek közül az elmúlt három év során egyaránt 6 főt tudott
közfoglalkoztatásba bevonni, hosszabb (3 hónapot meghaladó) időtartamra, 6 illetve 8 órás
foglalkoztatással. A közfoglalkoztatásban részt vevők aránya az aktív korú lakossághoz képest 2%. A
nyilvántartott álláskeresőkhöz képest 2012. évben 28%. Az önkormányzat által aktív korúak ellátásában
részesített személyek száma 2012. évben 10 fő volt, ehhez képest a közfoglalkoztatásba bevont 6 fő 60%-os
foglalkoztatást jelent.
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3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Forrás: önkormányzat
Tekintve, hogy a településen sem a statisztikai adatok, sem a helyi ismeretek alapján roma lakos nem él, a
munkanélküliség, valamint a közfoglalkoztatás rájuk vonatkozó adatai nemlegesek.
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.)
A településen munkalehetőség elenyésző számban található. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat
és a közös hivatal. Emellett néhány kisebb helyi vállalkozó alkalmaz 1-2 főt. A munkalehetőséget leginkább
az 5 km-re lévő megyeszékhely jelenti, ezen kívül több lakos külföldön, illetve az ország távolabbi pontjain
vállalt munkát. Közlekedés szempontjából a település szerencsésnek mondható, mert vonattal ugyan nem
megközelíthető, de 2 autóbusz tömegközlekedési útvonal is áthalad rajta, ezen túlmenően vannak csak
Romonyáig közlekedő járatok is, ezáltal napi 25 buszpár közlekedik a településen. A központi buszállomásig
20-25 perces menetidővel kell számolni. Személygépkocsival a várostábla gyakorlatilag 5 perc alatt
elérhető. Kerékpárút nincs, de a kisebb forgalom miatt a főút használható. Az elhelyezkedést,
munkavállalást nem nehezítik a közlekedési lehetőségek.
Átképzési programok, tanfolyamok, továbbképzések helyben nincsenek, Pécsett elérhetőek, arról nem áll
rendelkezésre adtunk, hogy ezeken hány fő vett részt településünkről.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Helyben nem találhatóak ilyen programok, szervezésük gazdaságilag nem lenne kifizetődő tekintve, hogy a
munkanélküliségi adatok alapján a pályakezdők száma az elmúlt 5 évben 1,5%-ra csökkent a regisztrált
álláskeresők között.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év
nő férfi
összesen
nő
Férfi
összesen
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008 34
34
68
1
2,9%
0
0,0%
1
1,5%
2009 37
40
77
1
2,7%
0
0,0%
1
1,3%
2010 32
38
70
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2011 30
38
68
1
3,3%
0
0,0%
1
1,5%
2012 32
36
68
1
3,1%
0
0,0%
1
1,5%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Ez azt jelenti, hogy pályakezdőink el tudnak helyezkedni akár tanult szakmájukban, akár más területen. A
közeli nagyvárosban azonban számtalan lehetőség található mind felnőttoktatás, mind szakképzés, mind
támogatott tanfolyamok, iskolák tekintetében.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
középfokú felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők összesen
résztvevők
résztvevők
résztvevők
év
fő

fő

%

fő

2009
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
2010
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
2011
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
2012
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat

%

fő

%

#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ÉRTÉK!

0
0
0
n.a.

#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ÉRTÉK!

A táblázat adatai alapján településünkről nem vettek részt középfokú felnőttoktatásban, azonban a
táblázat nem tartalmazza a nem iskolarendszerű tanfolyamokat, ezért elképzelhető, hogy voltak képzésben
részt vevők.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Helyben nincs segítő szervezet, a megyeszékhelyen lévők közül komoly segítséget nyújthat a munkaügyi
központ, a különböző középiskolák, a szakképző intézetek és iskolák. A felnőttképzésben általános iskolai
végzettséget, illetve a 9-10 osztályt végzettek részére érettségit nyújtó iskola kihelyezett oktatása Bogádon
is igénybe vehető. A mellékletben szereplő táblázatok alapján nincs tudomásunk olyan a településen élő
személyről, aki felnőttoktatás keretében végezte el az általános iskolai tanulmányait. Nem ismertek az
adatok arról sem, hány fő végzett középfokú tanulmányokat felnőttoktatás keretében, vagy vett részt
bármiféle képzésben.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Az önkormányzat területén sem a statisztikai adatok sem a helyi ismertek alapján roma lakos nem él, az ő
foglalkoztatásuk ezért - és nem a diszkrimináció miatt - nem lehetséges. Konkrét mélyszegénységben élőt
sem találunk a településen, bár tartósan munkanélküli elenyésző számban előfordul (a lakónépesség 1.6%a) – de a családi szerkezet miatt (olyan családot nem találunk, ahol mindkét kereső korú felnőtt
munkanélküli, illetve ellátás nélküli lenne) és a háztáji termelés miatt a mélyszegénység állapota nem
alakult ki. Természetesen, amennyiben ezzel a célcsoporttal kapcsolatban probléma jelenne meg, az
önkormányzat igyekszik azt rendezni, elsősorban a különböző pénzbeli és természetbeni támogatási
formákkal (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény), a
közfoglalkoztatási programokkal. Az önkormányzatnál lévő munkahelyek szinte mindegyike speciális
végzettséget igényel (falugondnok, óvodapedagógus, dajka), így ezen helyek megüresedése esetén is csak a
jogszabályoknak megfelelő végzettségű személy kerülhet felvételre, azonban megfelelő végzettség esetén
az önkormányzat diszkrimináció mentesen hozza meg döntését. Óvónőként alkalmazott már az
önkormányzat más településről jelentkezett roma származású dolgozót, aki a gyermekek és szülők
legnagyobb megelégedésére dolgozott, majd külföldi munkavállalás miatt mondott később fel.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Romonya településen a foglalkoztatás területén nincs hátrányos megkülönböztetés.
14

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Az önkormányzat által folyósított pénzbeli támogatás az átmeneti segély, a temetési segély, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a méltányossági ápolási díj. Természetbeni támogatás a normatív
lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás és a szociális alapellátások (falugondnoki
szolgálat, szociális étkezés, házi gondozás).
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma Forrás: Teir, KSH

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

Forrás: Teir, KSH
Az aktív korúak ellátását bemutató tábla alapján látható, hogy a támogatottak száma viszonylag stagnáló
létszámról a 2012. évben ugrásszerűen megnövekedett. Ennek oka lehet az álláskeresési támogatás
folyósítási idejének lerövidülése is, hiszen a maximum 3 hónap folyósítási idő alatt nehezebben találnak
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munkát és egyre többen kényszerülnek – ha csak néhány hónapra is – igénybe venni az önkormányzati
ellátást. Kitűnik a táblázatból, hogy nem került megvonásra támogatás a 30 nap munkaviszony igazolási
kötelezettség miatt. Látható tovább, hogy az éves szinten közfoglalkoztatott 6 fő az elmúlt években
teljességgel lefedte, sőt meg is haladta az önkormányzatnál aktív korúak ellátására jogosultak számát, a
munkaügyi nyilvántartásban lévő személyek közül is bevonásra kerültek álláskeresők. Nem került
támogatás megvonásra együttműködés megszegése, vagy közmunka el nem fogadása miatt sem. A 2012-es
adatokat nézve kitűnik, hogy 18 nyilvántartott álláskereső volt, míg 10 fő részesült önkormányzati
ellátásban, a különbséget képező 8 fő közt van olyan személy, aki álláskeresési járadékot kapott, azonban
van olyan is, akinek kérelmét az önkormányzat a jogszabályi feltételek miatt kénytelen volt elutasítani –
jövedelmi helyzetre való tekintettel.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
A településen 150 - személyi tulajdonú - családi ház található, melyek közművesítettsége az áram
tekintetében 100%, vezetékes ivóvíz és gáz tekintetében 87%. Külterületen gazdasági melléképületben
(pince) lakik 7 fő, az áramellátás itt is biztosított, a vízellátást fúrt kútból, míg a fűtést egyedileg oldják meg.
3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány

Forrás: önkormányzat

A szennyvízcsatorna kiépítése folyamatban van, jelenleg a közbeszerzés zajlik, a lakossági igényfelmérés
alapján legalább 90%-os bekötési arány várható. A lakásállomány 30%-a alapozás nélküli vályog épület
(korúk 100 év körülire tehető), 50%-a a XX. század második felében (leginkább 1970-80-as évek) épült tégla,
míg a fennmaradó 20% az elmúlt 10 évben épült új ház. A régi „parasztházak” állapota a koruk ellenére jó,
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a tulajdonosok minden esetben megtették az állagmegóváshoz kapcsolódó feladataikat. Településképet
rontó, esetlegesen omladozó, veszélyes állapotú ház nem található községünkben. Az önkormányzat 1
bérlakással rendelkezik, amelyet 2002-ben újítottak teljes körűen fel, közműves, bútorozatlan és elsősorban
a településen építkezők építési idő alatti lakhatását segíti. Szociális bérlakás nincs a településen.

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

Forrás: önkormányzat

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma az elmúlt 5 évben folyamatosan emelkedett, majd 2012ben megtorpant. Az emelkedő szám a jogszabály változásokkal magyarázható, mert a normatív
lakásfenntartási támogatás jogosultsági küszöbét jelentősen felemelték a fogyasztási egységek
bevezetésével egyidejűleg, ezzel együtt nőttek a kifizethető összegek is. A támogatási összegek közvetlenül
a szolgáltatóhoz való utalásával a közüzemi tartozások mértéke jelentősen csökkent.
a) bérlakás-állomány
Az önkormányzat 1 családi ház bérleménnyel rendelkezik, amelyet a Széchenyi program keretében újítottak
fel 2002-ben, 2,5 szoba, konyha, fürdő található benne, valamint kert és zöld terület is. Ahogy a
korábbiakban említettük, elsősorban a településen építkezők lakhatását segíti az építkezés idejére, azonban
bárki kérelmezheti, aki vállalja, hogy megfelelő módon használja, állagát megóvja és lakhatása
rezsiköltségeit, valamint a bérleti díjat megfizeti. Túljelentkezés nincs rá, vannak időszakok, amikor üresen
áll.
b) szociális lakhatás
A településen szociális bérlakás nem található.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A település külterületén találhatóak olyan lakható gazdasági épületek – pincék – amelyeket az olcsóbb
fenntarthatóság miatt, állandó lakóhelyként használnak a tulajdonosaik. Ezek az épületek aszfaltos, illetve
kövezett úton megközelíthetőek, áramellátásuk biztosított, egyes részein közvilágítás is működik. A
vízellátás egyedi fúrt kutakkal, míg a fűtést általában fatüzeléssel oldják meg. Ezek a területek a központi
belterülettől átlagosan 1 kilométerre találhatóak, gyalogosan is egyszerűen megközelíthetők, illetve
autóbusz megálló is található.
e) lakhatást segítő támogatások
A normatív lakásfenntartási támogatás tartozik a lakhatást segítő támogatások közé. Ezen ellátási formát a
lakosság ismeri és igénybe is veszi. Ez mutatkozik a növekvő támogatási számokban is.
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma

2008

10

0

2009

11

0

2010

13

0

2011

17

0

2012

15

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A támogatás lényege, hogy a megítélt támogatási összeget az önkormányzat közvetlenül a közüzemi
szolgáltató felé utalja, ezáltal csökkenti a jogosult fizetendő számlája összegét, illetve az esetleges
elmaradás összegét. Önkormányzatunk jelenleg az E-On Energiaszolgáltató Kft,. áram és gáz ágazatával áll
szerződésben lakásfenntartási támogatások utalása tekintetében. Egyéb támogatást a védendő fogyasztói
státuszba kerülés – amelyet a jogszabályok alapján fennálló jogosultság igazolásával – nyújt. Ezen státusz
lehetőséget nyújt a tartozást felhalmozók számára a részletfizetésre, a halasztott fizetésre és a szolgáltatás
kikapcsolásának elhalasztására.
f) eladósodottság
Az önkormányzatnak nincs tudomása a településen élők eladósodottságáról, azonban tisztában vagyunk
azzal, hogy sokaknak van lakásépítéssel, vásárlással összefüggő hitelük (forint és deviza is). A
jogszabályváltozások okán a közüzemi szolgáltatók sem küldenek értesítést arról, mely ügyfelek
tekintetében áll fenn fizetési hátralék, illetve kinél eszközölnek kikapcsolást, amennyiben az ügyfél nem kér
önkormányzati támogatást, ezen esetek a szégyen miatt előttünk ismeretlenek maradnak.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Településünkön a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára egyenlően adott. A szennyvízcsatorna kiépítése folyamatban van, ezen túlmenően minden közszolgáltatás (víz, gáz, áram, vezetékes
telefon, kábeltévé és internet szolgáltatás) biztosított. Mind a belterületen, mind a külterületen található
ingatlanok rendezettek, állaguk megfelelő. A település belterületén 1 buszmegálló található, a
faluközpontban, valamint egy a falu határában, a külterületi részen. A külterületi ingatlanok köves, illetve
aszfaltozott úton megközelíthetőek.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A településen telep, szegregátum nincs, illetve olyan településrész sincs, amely esetében fennáll a veszélye
annak, hogy szegregátummá váljon.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Nem található telep, szegregátum a településen.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
Nem található szegregátum a településen.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Nincs szegregációval veszélyeztetett terület a településen.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A település egészségügyi alapellátását szerződéses formában, kijáró háziorvos biztosítja. Rendelés heti két
alkalommal van, más napokon a szomszédos Bogádon, vagy Nagykozárban rendel a háziorvos. Mindkét
település néhány perces utazással autóbusszal, személygépjárművel, de Bogád akár sétával is elérhető. A
szakellátás, valamint a fogászati ellátás Pécsett érhető el. A védőnő szintén havi rendszerességgel jár ki a
településre tanácsadást tartani, ezen felül család- illetve intézmény-látogatásra, telefonon történő
egyeztetés után bármikor biztosítja a személyes tanácsadást. Gyógyszertár a közelben Nagykozárban, illetve
Pécsett található.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
Szűrések a megyeszékhelyen található szakellátási intézményekben érhetők el. A tüdőszűrés helyben is
igénybe vehető évi egy alkalommal, a szükséges berendezés és szakember szakintézményből a településre
jön, amelyről a lakosság értesítést kap. Megelőzés tekintetében az oltások a háziorvosnál is igénybe
vehetők. Gyermekek esetében a korosztályi szűréseket a védőnő is elvégzi a tanácsadáson, a családnál,
illetve az óvodában.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő programok között a gyermekekre vonatkozóak közül az intézményekbe kijáró szakemberek
segítségével helyben is ellátják – logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus -, míg a speciális
rehabilitációt és fejlesztést igénylő személyek esetén a megyeszékhelyen és egyéb nagyvárosokban
található intézményekben vehető igénybe. Felnőtt korúak rehabilitációja a megyében erre szakosodott
intézményekben vehető igénybe.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Közétkeztetés az óvodában folyik, az ételek nem helyben készülnek, vállalkozó készíti és szállítja ki. A
jogszabályok értelmében a közétkeztetésnek meg kell felelnie az egészséges táplálkozás szempontjainak. Az
önkormányzat még nem vizsgálta, hogy a szolgáltató által nyújtott közétkeztetés megfelel-e a
szempontoknak.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen – nagysága miatt – nincsenek igazán nagy sportesemények, azonban a sportolni
szándékozók előtt nyitott a lehetőség a sporthoz való hozzáférésre. Igénybe vehető a „konditerem”, van
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sportpálya, nagy hagyománya van az asztalitenisznek, amelyhez profi szintű felszerelés is rendelkezésre áll,
akár tanítással együtt is. Ezen túlmenően a falu jellegből adódóan nyugodt helyszínek vannak a futáshoz,
kerékpározáshoz, de az újabb keletű sportok közül akár az aerobikot, vagy a quadozást is említhetném. A
szomszédos településen lehetőség van lovaglásra, küzdősport tanulásra. Volt már a település helyszíne
kispályás labdarúgó bajnokságnak, asztalitenisz bajnokságnak, sőt egy Guinness rekordnak számító 2010
percen át tartó asztaliteniszezést is végeztek a pécsi kulturális fővárosi cím viselésének tiszteletére. Úszás
legközelebb Pécsett lehetséges, ahogy sok más egyéni, illetve csapasport is űzhető a városban. Rangos
versenyek, rendezvények szintén elérhetők a szurkolók számára a megyeszékhelyre való utazással.
Településünk ugyan kicsi, mégis büszkék vagyunk rá, hogy lakói közül többen is jelentős régiós, országos,
illetve nemzetközi helyezéseket mondhatnak magukénak, vagy tagja ilyen elismerést elért csapatnak.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen a szociális alapszolgáltatások közül a falugondnoki szolgálatot, a házi segítségnyújtást, a
jelzőrendszeres segítségnyújtást és a szociális étkeztetést vehetik igénybe a rászorulók. A falugondnoki
szolgáltatást az önkormányzat önállóan, míg a többi alapszolgáltatást társulási formában a Pécsi Kistérség
Szociális Alapszolgáltató Központján keresztül látja el. Kérelem benyújtása után vehetőek igénybe a
szolgáltatások. A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele ingyenes, az étkezés jövedelemtől függően
térítési díj köteles, míg a házi gondozás alapszolgáltatása szintén ingyenes, egyes speciális feladatok
elvégzéséért kell térítési díjat fizetni. A házi segítségnyújtásban 2012-ben 35 fő vett részt, amely a 64 éven
felüli lakosság 54%-át jelenti. Természetesen ezt az alapszolgáltatást nem csak a fenti korosztály veheti és
veszi igénybe. Étkeztetésben fő részesül. A falugondnoki szolgálat tavaly 189 igénybe vevőt szállított
szakrendelésre, illetve gyógyszer kiváltásban, bevásárlásban segített. Részt vett ezen túlmenően egyéb
szállítási feladatokban is (pl. iskolások szállításában, tánccsoport fellépésre juttatásában, nyugdíjas klub
szállításában), összességében az 1 év alatt 14000 km-t futott.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A szolgáltatások igénybevételekor nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A települési önkormányzat méltányossági és alanyi közgyógyellátást nyújt a rászorulóknak, melynek
segítségével a gyógyszerköltség csökkentésében, valamint a gyógyászati segédeszközök kedvezményes –
esetenként ingyenes – beszerzésében nyújt segítséget.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Forrás: önkormányzat
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A táblázatból ugyan nem tűnik ki, de az önkormányzati nyilvántartásból megállapítható, hogy 2012-ben
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők közül 17-en rendelkeznek alanyi, míg 5-en méltányossági
jogosultsággal.
További kompenzációs juttatás lehet az ápolási díj, amely a gondozást igénylő hozzátartozó ápolását
végző személy részére állapítható meg alanyi és méltányossági szempont alapján.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Forrás: önkormányzat

Ápolási díjban az elmúlt 5 év folyamán 1 személy részesült, alanyi jogon. Elutasított kérelmező nem volt.
2013. évtől kezdődően az alanyi ápolási díj megállapítása és folyósítása járási hatáskörbe került, a
méltányossági megállapítás maradt az önkormányzatnál. A diagramból jól látható, hogy erre az ellátási
formára nincs rászorult személy.
Immár harmadik éve a Katolikus Caritas segítségével, évi két alkalommal tartós élelmiszercsomagot juttat
el az önkormányzat az igénylő rászorultaknak a falugondnoki szolgálat segítségével.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A településen igen aktív a közösségi élet, működik nyugdíjas klub, sportegyesület, néptánccsoport, emellett
különböző rendezvények biztosítják a színteret a közös programokhoz. A rendezvények közül többet az
önkormányzat szervez a különböző célcsoportoknak, így a gyermekeknek a mikulás-napot, gyermeknapot
vagy juniálist, az időseknek az idősek napját, az egészségnapot, a családoknak a családi estet, a
fúvószenekari találkozót, de szintén minden korosztályt érdekelhet a szüreti felvonulás és mulatság. Civil
szervezésben is vannak rendezvényeink, így a farsang és a családi szilveszter, Márton napi felvonulás, ami
leginkább a gyermekek örömét szolgálja, ugyanakkor a szülők is részt vesznek benne, a szervezésben,
lebonyolításban és ők is jól érezhetik magukat rajtuk. A nyugdíjas klub fürdőbe, illetve kegyhelyekre szervez
kirándulásokat, illetve segíti a rendezvényeket sütemény sütéssel. A közösségi életnek két fontos színtere
van, a művelődési ház (található az épületkomplexumban kondi terem, mozgókönyvtár, e-Magyarország
pont), valamint a „tó” melletti önkormányzati ingatlan, ami a maga 2,5 hektáros nagyságával mindenféle
szabadtéri program számára megfelelő helyszín. Ezen kívül a szabadtéri színpad és a mellette lévő
sportpálya is igénybe vehető.
Az egyház közösségi életben betöltött szerepe az utóbbi egy évben jelentősen megnőtt, igyekszik
közösségformáló és összetartó szerepét betölteni, erősíteni.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Romonya mindig is nevezetes volt a régióban lakóinak összetartásáról, együttműködéséről, amely jó
szokás szerencsére a mai napig fennmaradt. A falu történetéből látható, hogy több nemzetiség (német,
horvát, magyar) és vallás élt együtt békében. A nemzetiségek asszimilálódtak a magyar szokásokhoz, nem
tartották meg saját identitásukat, ugyanakkor a magyar népesség is átvett tőlük pozitív dolgokat. Gondolok
itt például a svábok híres rendszeretetére, amely visszaköszön a porták rendezettségében, vagy különböző
ételek átvételében. Beszélhetünk arról is, hogy a lakosság 90%-a római katolikus vallású, de még nem volt
probléma abból, hogy más felekezetű ember bemenjen a templomba katolikus misére, vagy temetkezzen a
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katolikus temetőben. Talán ez a soknemzetiségűség alapozta meg azt a toleranciát, amivel az itt élők
egymásra és a beköltözőkre tekintenek, ezért nem alakulnak ki konfliktusok semmiféle területen. Az
újonnan felépült lakópark „szigetelődik” el kissé, azonban a különböző rendezvényekkel igyekszik a falu az
ismerkedést, integrálódást elősegíteni.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Kifejezett adományozási akciók nincsenek, ugyanakkor társadalmi munkában gyakran és sokan részt
vesznek a település érdekében. Társadalmi munkában történt már óvoda külső festése, kerítés festés, a
templom átcserepelése, külső-belső festése, minden évben van szemétgyűjtési akció, illetve virágosítás is.
Ezen túlmenően a rendezvények lebonyolításában, süteménnyel való támogatásában is sokan segítenek.
Több éve részt veszünk karácsony előtt a „cipősdoboz” akcióban, de a különböző gyermekrendezvények
tomboláihoz is kapunk felajánlásokat a lakosságtól.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A településen nem működik roma nemzetiségi önkormányzat
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Településünk olyan szerencsés helyzetben van, hogy nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé,
nem jelentkezik gondként a mélyszegénység kérdése, az önkormányzat célja az, hogy kialakulását
igyekezzen megakadályozni. A munkanélküliség, noha nem jelentős a településen, mégis további cél a
közfoglalkoztatási programokban való részvétel, amely lehetőséget nyújt a munkavégzésre.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkalehetőség hiánya
nem megfelelő képzettség

közfoglalkoztatási programokban való részvétel
kapcsolatfelvétel képző központtal

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői
A gyermekek tekintetében a 0-18 éves korosztályt figyeljük, azonban kiemelt figyelmet a 0-14 éves
korosztályra fordítottunk, mert esetükben több adat áll rendelkezésünkre az elemzéshez. Az általános
iskolába járok esetében a bogádi Dr. Berze Nagy János Óvoda és Általános Iskola által nyújtott adatokból
dolgoztunk, tekintettel arra, hogy a település általános iskolás korú gyermekeinek körülbelül fele az
intézmény tanulója, míg a többiek több településre és több iskolába járnak, így ezen adatok begyűjtése
nehézségekbe ütközött.
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3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti
0-14 éves korú
Öregedési index
állandó lakosok állandó lakosok
(%)
száma (fő)
száma (fő)
2001
62
0,0%
2008
62
66
93,9%
2009
64
76
84,2%
2010
63
77
81,8%
2011
66
83
79,5%
2012
64
88
72,7%
2013
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A gyermekszám folyamatos emelkedést mutat, amely elsősorban a beköltözésnek köszönhető. Több fiatal,
illetve kisgyermekes család érkezett a településre, ezen felül az elmúlt években több fiatal felnőtt is itt
maradt. 10 év alatt 40%-kal nőtt a vizsgált korosztály létszáma, ezzel együtt természetesen a 18 éves
korosztályig tart a növekedés. A gyermekszám növekedésével egyidejűleg növekedett a helyi óvodát, illetve
a társulási fenntartásban működtetett iskolát igénybevevők száma. Mindkét intézmény kapacitásának
határáig telített, ugyanakkor a megnövekedett igények biztosítására történtek és történnek fejlesztések
mind infrastrukturális, mind szellemi szinten. Bevezetésre került a német nemzetiségi oktatás mind az
óvodában, mind az iskolában, indításra kerültek szakkörök, a pedagógusokat továbbképezték, célként az
egyéni fejlesztés, illetve a tehetségek gondozása is megfogalmazódott. Bővült és megújult az eszközpark –
számítógéptermet szereltek fel az iskolában, új asztalok és székek beszerzését végezték az óvodában – és
külső, belső felújítási munkálatokat végeztek az épülteken. Önálló bölcsőde nem működik a településen, de
2009 óta egységes óvodai-bölcsődei csoport igen, itt 5 második életévét betöltött kisgyermek felvételére
biztosítanak lehetőséget. A lehetőséggel élnek is a szülők. Családi napközi szintén nem működik, ezen
szolgáltatást Bogádon lehetett az elmúlt évig igénybe venni, de érdeklődés hiányában 2012-ben
megszűntették. Ezen túlmenően a megnövekedett gyermekszám igényeit alapul véve a meglévő egy
játszótér mellett újabb került kialakításra, ügyelve a területi eloszlásra is, hogy a település azon részére
kerüljön, ahonnan a meglévő csak hosszabb sétával érhető el, azonkívül gépjárműforgalomtól védettebb
helyen legyen. A kisgyermekes szülők aktivitására építve több gyermekeknek szóló programot is igyekeztek
meghonosítani. Ezáltal a gyermekek és szülők összeismertetését is sikerült megoldani.
a)

veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete:

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év
alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

2

0

2

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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2012-ben 2 gyermek esetében került sor védelembe vételre, a szülő magatartása miatt iskolai jelzést
követően. A két gyermek egy családban él, lakhatási és anyagi körülményeik jónak mondhatók, a
nagyszülők vállalták az együttműködést a családsegítő szolgálattal, fejlesztő szakemberrel,
pszichológussal.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem él a községben, ami azt jelenti, hogy a szülők
végzettsége magasabb az általános iskolánál, a hátrányos helyzetűek is észrevehetően a szülők
pillanatnyi anyagi helyzete miatt (állás elvesztése, lakáshitel, betegség, stb.) kerültek ebbe a
kategóriába. Általánosságban rendezett körülmények között élnek.
Fogyatékos nem, tartósan beteg gyermek a legfrissebb adatok szerint 1 fő él a településen, amely a
gyermekek számához mérten nem releváns. Háziorvos – gyermekorvosi szakvizsgával - dolgozik a
faluban, de többen a megyeszékhelyen választottak gyermekorvost. A védőnő havi rendszerességgel
tart tanácsadást, ezen túlmenően többször is családlátogatást tart, amelynek során elérhető a
településen.
b)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma:

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből tartósan
Ebből tartósan
Kiegészítő
beteg
beteg
gyermekvédelmi
fogyatékos
fogyatékos
kedvezményben
gyermekek
gyermekek
részesítettek száma
száma
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008

10

0

0

0

0

2009

11

0

0

0

0

2010

21

0

0

0

0

2011

27

1

0

0

0

2012

22

1

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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2012. évben átlagosan 25 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben – december 31én 22-en voltak jogosultak. A 0-18 éves korosztály 106 fő, amihez mérten a 22 fő 20%-ot jelent. A
támogatás 12 családot érint, amelyből 7 az egyedülálló szülő. A gyermekek kor szerinti megoszlását tekintve
9 gyermek 6 éven aluli, 9 gyermek 6-14 év közötti, 3 gyermek 15-18 év közötti és mindössze 1 fő 18 év
feletti. 3 gyermeket nevelő család 3, 2 gyermeket nevelő család 4, míg 1 gyermeket nevelő család 5
részesült az ellátásban. Sajnos a megállapítás alapjául szolgáló jövedelemhatár (öregségi nyugdíjminimum
összege) évek óta nem változott, azonban a bérek nőttek, így többen kiesnek az ellátásból. Rendkívüli,
illetve kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményt nem igényelt senki.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya :
Gyermek jogán más támogatási forma nem került az elmúlt években megállapításra, ugyan a szociális
rendelet módot ad a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésére, de az elmúlt 5 éven belül nem élt
vele senki. 2008. évig beiskolázási segélyt nyújtott az önkormányzat minden nappali tagozatos tanulónak,
ez a támogatási forma az anyagi lehetőségek hiányában megszűnt.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya:
Kedvezményes óvodai, iskolai étkezésben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak, továbbá a 3, vagy több gyermeket nevelő családok. Ingyenes óvodai étkeztetésben 2012ben 22 fő részesült, az általános iskolában ingyenes étkezésben 7 fő, míg 50%-os kedvezményben 3
fő részesült. A 6-14 éves korosztály (50 fő) esetében a 10 fő kedvezményes étkezésben részesülő
aránya 20%.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
mértékű
étkezésben
kedvezményes
résztvevők
étkezésre jogosultak
száma iskola 1száma 1-13.
8. évfolyam
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

2008

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

2010

n.a.

4

2

88

0

0

2011

n.a.

11

1

97

0

0

2012

22

7

3

115

0

0

2013

21

7

3

n.a.

0

0
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e) Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya:
Romonyán nem magyar állampolgárságú gyermek nincs.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nincs szegregált telep, így ilyen telepen élő gyermek sincs.

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)

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Forrás: Teir, KSH

A településen védőnői állás nincs, a nagykozári székhelyű védőnői szolgálat kijáró védőnője biztosítja az
ellátást. A településen 1 védőnő látja el a feladatokat, valamint az óvoda intézményi ellátását. Havi egy fix
tanácsadást – minden hónap 3. szerdáján - tart, ezen felül végzi a családlátogatásokat. Telefonos egyeztetés
után bármely időpontban biztosít személyes tanácsadást. Elvégzi azokat a korosztályos szűréseket,
amelyeket a védőnő végezhet, abban a hónapban, amikor a gyermek betölti az adott kort (1, 3, 6 hónap és
1,2, 3, 4, 5, 6 év) akár a tanácsadás keretében, akár a családnál, vagy az intézményben is.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Tekintve, hogy a háziorvos praxisa a központ miatt Nagykozárban jelenik meg, így a statisztikai táblázatok
fals adatokat nyújtanak, úgy tűnik, mintha egyáltalán nem dolgozna orvos a településen és nem is látna el
senkit. Ezzel szemben a háziorvos – aki rendelkezik házi gyermekorvosi, valamint foglalkozás-egészségügyi
szakképesítéssel is – hetente kétszer tart rendelést, és a hét többi napján is elérhető Bogád vagy Nagykozár
településeken. A Romonyára vetített ellátott betegszám 2012-ben körülbelül 2587 fő volt. Betöltetlen
egészségügyi álláshely nincs a faluban. A szakorvosi ellátás a megyeszékhely intézményeiben érhető el.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
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Logopédia ellátást heti egy alkalommal Pécsről az óvodába kijáró szakember biztosítja, más szakellátások
Pécsen vehetők igénybe. A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás szakemberei biztosítják a gyógypedagógiai
tanácsadást, a korai fejlesztéssel együtt, a nevelési tanácsadást, a gyógytestnevelést, a logopédiai ellátást
és a családi napközit.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti feladatokat a Pécsi Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat lája el.
Jelzés alapján felveszik a kapcsolatot a családokkal, kapcsolattartásuk folyamatos. A tavalyi évben 4
gyermek volt alapellátásban gondozva, 2 védelembe vétel keretében.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek száma

Működő összes
bölcsődei férőhelyek
száma

év

bölcsődék száma

bölcsődébe beírt
gyermekek száma

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

(munkanélküli szülő,
veszélyeztetett gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

Forrás: TeIR, KSH Tstar
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

év

családi napköziben
engedélyezett férőhelyek száma

családi napköziben a
térítésmentes férőhelyek száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
A településen bölcsőde nem működik, de ahogy a korábbiakban írtuk, egységes óvoda-bölcsődei csoport
igen, ez utóbbi 5 fő 2. életévét betöltött gyermek felvételét teszi lehetővé. A rendelkezésre álló helyeket
igénybe veszik, elutasításra helyhiány miatt nem volt szükség. Családi napközi sincs a településen, Bogádon
működött ilyen intézmény, amely kihasználtság hiányában 2012-ben bezárt. Egyenlőre nem merült fel igény
az intézmény újbóli megnyitására.
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e) gyermekvédelem
A gyermekvédelem feladatait szintén a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat látja el, a jogszabály
adta felhatalmazás alapján egyes gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok első fokon a települési jegyző
hatáskörébe tartoznak.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A településen krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás nincs, Pécsen vehető igénybe.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen működő óvoda tornateremmel és füves udvarral rendelkezik. Ezen túlmenően lehetőség
van a településen néptánc, asztalitenisz oktatáson részt venni, valamint konditeremben erősíteni. Ezen
túlmenően Bogádon kempo, társastánc, valamint lovaglás oktatás áll rendelkezésre, míg a közeli
megyeszékhelyen szinte minden sport kipróbálható, űzhető.
A sporton túl különböző rendezvények is célozzák ezt a korosztályt, így a farsang, a Mikulás-nap, a
Márton-napi felvonulás, és a különböző családi napok. Ezekre a programokra nagyon szívesen csatlakoznak
a gyermekek más településen élő barátai, rokonai is, mivel a rendezvények nyitottak, így ez nem okoz
problémát. Szünidő alatt az általános iskola által szervezett táborra van lehetőség, de idén a szülők által
megpályázott néptánc táborra sikerült 15 gyermeket bejuttatni.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Gyermekétkeztetés az óvodában zajlik, valamint az iskolás korú gyermekek esetében az általános és
középiskolában igénybe vehető a menza. Az óvodások valamennyien étkeznek, arról, hogy általános és
középiskolákban hányan étkeznek, nincs pontos adatunk. Hétvégi étkeztetésre nincs lehetőség, azt
mindenki otthon, egyénileg oldja meg. Nyári gyermekétkeztetésben az önkormányzat 3 éve nem vesz részt,
ugyanis a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek családjaiban nem volt igény
erre az ellátási formára. A családok a felnőttek részére mindenképpen főznek, ezért a gyermekek étkezése
is biztosított. Ingyenes tankönyvet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
valamint a 3 vagy több gyermeket nevelő családok kapnak. 2012-ben 12 gyermek kapta a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény alapján településünkről ingyen a tankönyveket, 8 családban nevelnek 3
gyermeket és közülük 1 család rendelkezik rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel is.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban nem érkezett jelzés, észrevétel.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Jelenleg nincs ilyen szolgáltatás.
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
Településünkön óvoda működik, ahol integrált oktatás folyik, az integráltan oktatható és a beiskolázási
körzetben lakó gyermekek felvétele megoldott. Ezen túlmenően az intézmény esélyegyenlőségi tervében
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foglaltak alapján a különleges gondozási, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása biztosított
megfelelően képzett pedagógusokkal, akik folyamatosan képzik magukat. A tárgyi feltételek adottak
mindehhez. Kiemelt célként fogalmazódik meg a tehettségek gondozása, az egyénre szabott fejlesztés, a
tolerancia megtanulása és a másság elfogadása. Az óvoda a 2009. évtől kezdődően bevezette a német nyelv
oktatását, 2011/2012 tanévtől nemzetiségi óvodaként működik. Településünkön nem él halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, ugyanakkor más településről járnak az óvodába HHH-s gyermekek, valamint
SNI-s gyermekek is.
A település általános iskolás korú gyermekei közül 23 fő a bogádi általános iskola tanulója, a többiek Pécs
különböző általános iskoláiba járnak. Bogádon integrált oktatás folyik, a német nemzetiségi oktatás
felmenő rendszerben 2009-től került bevezetésre. Az iskolában gyógypedagógus végzettségű dolgozó van, a
fejlesztési feladatokat helyben megoldják.
Az óvodában két csoport van, amelyet életkori sajátosságok alapján osztanak meg, egy egységes óvodaibölcsődei csoportra és egy nagycsoportra (iskola előkészítő). Mindkét csoport integrált, tehát a sajátos
nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése együtt folyik a többi gyermekével. Az óvoda
körzetéhez 3 település tartozik, ugyanakkor 7 településről járnak be gyerekek, még sincs halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek beíratva. Az óvoda intézményi programjában szerepel a képességek
felismerése, fejlesztése, ezt szolgálja a „Légy képes…” tevékenységközpontú képességfejlesztő program.
Mind a személyi, mind a tárgyi feltételrendszer adott az életkori sajátosságoknak megfelelő
képességfejlesztésre. Az enyhe fokú részképesség zavarokat helyben, megfelelő gyakorlással, játékosan az
intézmény dolgozói végzik.
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
óvodai
feladatellátási
helyek
száma

óvodába
óvodai
beírt
gyógypedagógiai
gyermekek
csoportok száma
száma

év

3-6 éves korú
gyermekek száma

óvodai gyermekcsoportok
száma

óvodai
férőhelyek
száma

2008

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2010

63

2

50

1

45

0

2011

63

2

50

1

45

0

2012

56

2

60

1

56

0

2013

56

2

60

1

56

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása

beíratott
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

az
intézménybe
az intézménybe
beíratott,
beíratott, 20%20%-ot
fejlesztő
ot meghaladóan
fejlesztő
meghaladóan
beíratott
foglalkozásban
hiányzott
foglalkozásban
hiányzott
halmozottan
részesülő
hátrányos
részesülő
halmozottan
hátrányos
halmozottan
helyzetű
hátrányos
hátrányos
helyzetű
hátrányos
gyermekek
helyzetű
helyzetű
gyermekek
helyzetű
száma (az adott
gyermekek
gyermekek
létszáma
gyermekek
évből eltelt
száma
száma (az
száma
időszakra
adott évből
vetítetten)
eltelt
időszakra
vetítetten)

Székhely
Csoport 1

14

0

1

0

0

0

Csoport 2

10

0

0

0

0

0

Összesen

24

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A csoportok
összlétszámából a 6
évesnél idősebb
gyermekek
A csoportok
összlétszámából a 7
évesnél idősebb
gyermekek (ped.
szakszolgálat
véleménnyel)
Tagóvoda
Összesen

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
Az általános iskolában 8 osztályban szintén integrált oktatás folyik, a 178 tanuló közül 78-an hátrányos
helyzetűek, míg 5-en halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. A 6-14 éves korú 50 romonyai
gyermekből 23-an járnak ide. Az iskolában gyógypedagógia végzettségű tanító, valamint 2 gyógypedagógia
asszisztens végzi az SNI-s tanulók fejlesztését. Több más intézménnyel állnak együttműködésben az
integráltan nevelt SNI-s tanulók fejlesztése kapcsán, sőt ők adtak több más intézménynek is tapasztalati
útmutatást ezen tanulók ellátásához. Részt vettek a HEFOP 2.1.2 „Mindannyian mások vagyunk”, valamint a
HEFOP 2.1.5. „Halmozottan hátrányos helyzetű” tanulók integrált nevelése pályázatban.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

Forrás: általános iskola
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

Forrás: általános iskola

Fentiekből megállapítható, hogy sem hátrányos megkülönböztetés, sem jogellenes elkülönítés nem folyik
sem az óvodában sem a bogádi iskolában, sőt az integrációt és a képességfejlesztést igen fontos feladatként
tekintik.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Az óvodában 4 fő óvodapedagógus és 3 fő dajka, gondozónő dolgozik, betöltetlen álláshely nincs.
Gyógypedagógia végzettségű pedagógus nincs köztük. A kiegészítő szolgáltatásokat kijáró szakemberek
biztosítják.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

1

Óvodai férőhelyek száma

60

Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):

2

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

7

6:00-17:00
4 hét
Fő
4
4

Hiányzó létszám
0
0

0

0

3
0

0
0

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Településünk oktatási intézményében nem tapasztaltunk szegregációt, sem jogellenes elkülönítést, kiemelt
figyelmet fordítanak az integrációra és az egyéni fejlesztésre.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
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Romonyán nincs általános iskola, ahogy természetesen középiskola sem, az itt lakó diákok ezért több
különböző településen végzik általános- és középiskolai tanulmányaikat a megyében és azon kívül is,
valamennyi, az iskolai eredményességet jelző adat nem áll rendelkezésre, összegyűjtésük - főképp a
középiskolai korúak eredményei tekintetében – megoldhatatlan, így a körzetünkhöz tartozó bogádi dr.
Berze Nagy János Óvoda és Általános Iskola eredményeit tudjuk alapul venni. Az általános iskolás korosztály
fele az intézmény tanulója, így az ő elért eredményeiket tekintjük relevánsnak a település más tanulói
szempontjából is.
Az iskola tanulói az országos kompetencia felmérések alapján rendre az országos átlag felett teljesítenek
mind szövegértés, mind matematika tárgyból. A házi, kistérségi, régiós, megyei, országos versenyeken részt
vesznek tanulóik, az elért eredmények alapján 1-5. helyen regisztrálják őket.
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok
ISKOLA NEVE

2010

2011

2012

Országos
HHH
kompetencia- Iskola Országos Iskola Országos Iskola
Országos
tanulók
mérés
átlaga
átlag
átlaga
átlag
átlaga
átlag
átlaga
eredménye
szövegértés
6. évfolyam

1564

1483

1580

1465

1481

1228

1472

8. évfolyam

1703

1583

1600

1577

1643

n.a.

1567

6. évfolyam

1673

1498

1627

1486

1519

1275

1489

8. évfolyam

1770

1622

1604

1601

1699

n.a.

1612

matematika

A továbbtanulási mutatók alapján a besikolázási arány 100%, az ide járó diákok elsősorban az érettségit
adó iskolákat választják és általában az első helyen jelölt intézménybe fel is veszik őket. Tekintettel arra,
hogy az iskola nyomon követi volt diákjai előmenetelét, azt is lehet tudni, hogy általában el is végzik a
választott iskolát, sőt sok esetben a szakképző iskolák után érettségit is letesznek, illetve továbbtanulnak a
felsőoktatásban. A jó alapképzésben vélhetően szerepet játszik, hogy kisebb létszámú osztályok vannak,
ahol több idő jut az esetleges lemaradások kiküszöbölésére, az egyéni foglalkozásokra, de a tehetségek
gondozására is.
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
tanév

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma /
aránya a nappali rendszerű oktatásban

2010/2011

fő
25

%
16

2011/2012

14

9

Megállapítható, hogy az integrált oktatásnak köszönhetően a diákok egyenlő eséllyel indulnak a tanulmányi
eredményesség elérésére. A fejlesztéseknek köszönhetően már az általános iskolában sikerülhet a
hátrányokat leküzdeni.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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Az önkormányzat iskolabusszal oldja meg a település gyermekeinek a bogádi általános iskolába való
eljutását immár 2 éve, a korábbi években pedig bérlettérítést nyújtott ugyanezen körnek. A korábbi
években beiskolázási támogatást nyújtott az önkormányzat valamennyi 23 év alatti, nappali tanulmányokat
folytató tanulónak, amely az anyagi helyzet romlása miatt megszűnt.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Településünkön a gyermekek esélyegyenlősége megoldott, célként ezen állapot fenntartása szerepel. A
cél érdekében az intézmények fejlesztése, a pedagógusok képzése ajánlott. További lehetőség lehet az
óvoda kapacitásának bővítése, felszerelésének javítása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése
óvodai férőhely-szám, akadálymentesítés

pedagógusok továbbképzése
pályázat segítségével felújítás, bővítés,
eszközbeszerzés, akadálymentesítés

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Alapvető fontosságú az egyenlő bánásmód követelményének megtartása különösen a munka díjazása, a
munkavállaló kiválasztása során. A nők nemükre, családi állapotukra, anyaságukra, terhességükre való
tekintettel nem részesülhetnek diszkriminációban.
Településünkön közel azonos a nők és férfiak aránya, az aktív korosztály tekintetében a férfiak, míg a
nyugdíjas korosztály tekintetében a nők száma magasabb. Romonyán jelenleg 8 család nevel 3 gyermeket,
ahol az édesanya gyermeknevelési támogatásban részesül.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők foglalkoztatása nem mutat szignifikáns eltérést a férfiakétól. Helyben foglalkoztatási lehetőség
nagyon kevés van, de ez mindkét nemre vonatkozik. A gyermeknevelés időszaka szintén a
foglalkoztatás idejébe számít be – tehát ellátással jár – így a táblázatok adataiból nem olvasható ki
pontosan, hányan dolgoznak ténylegesen, illetve hányan vannak, akik gyermeknevelési időszakukat
töltik otthon.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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Forrás: Teir, KSH
A diagramok adatai alapján a nők foglalkoztatása egyenletes, a munkanélküli nők száma az összes aktív korú
nőhöz képest 6,7%, amely szám kismértékben változó, azonban az országos adatoknál alacsonyabb. A
munkanélküli nők száma a férfiakhoz (6,5%) viszonyítva átlagban magasabb, ugyanakkor az eltérés nem
számottevő. A munkanélküliek között 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkező nincs, a csak
általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma is folyamatosan csökken, a legnagyobb százalékban az
szakközépiskolai érettségivel rendelkezők találhatóak (50%-90%), de főiskolai végzettségű személyt is
láthatunk. Ebből megállapítható, hogy az alulképzettség nem gátja a munkavállalásnak, inkább a régióban
mutatkozó álláshely hiány okoz nehézségeket. Ugyanakkor a tartósan munkanélküliek közt a nők vannak
túlsúlyban, okaira a rendelkezésre álló adatok nem nyújtanak információt. A településen óvoda és benne
egységes óvoda-bölcsődei csoport működik, ezzel is segítve a munka világába visszatérő nőket. Családi
napközi nincs a településen – de ahogy a korábbi fejezetben elemeztük már -, ezen szolgáltatásra nincs
igény, ezért szűnt meg a szomszédos településen működő is. Tipikus kistelepülésként sokszor a családok
különböző generációi is a településen élnek, még ha nem is egy ingatlanban, így az unokákkal kapcsolatos
feladatok közül sokat levehet az anyuka válláról egy aktív nagyszülő (óvodába kísérés, illetve érte menni,
betegség esetén vigyázni rá) ingyen, szemben a családi napközi költségével. Arra semmiféle statisztika nem
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ad támpontot, hogy gyermekvállalás miatt hány nő veszítette el az állását (nem vették vissza, GYES alatt
megszűnt a munkáltató, stb.), így nem tudjuk, a munkanélküliségben releváns tényező, avagy sem.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A településen nem működik foglalkoztatást segítő, illetve képzési program. A más településen, városban
ilyen programon, képzésen részt vevő nők számáról adattal nem rendelkezünk. Az alacsony munkanélküli
szám és a képzés költsége nem indokolja a településen hasonló program indítását. Azonban az
önkormányzat úgy gondolja, azzal, ha együttműködési lehetőséget keres képzést bonyolító intézetekkel, és
ezáltal több információt, lehetőséget tud biztosítani a munkát kereső nőknek, a problémán javíthatna.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
év
2008
2009
2010
2011
2012
2013

8
munkanélküli általánosnál
8
szakiskola/szakmunkásgimnázium érettségi főiskola egyetem
nők száma alacsonyabb általános
képző
végzettségű
10
0
5
1
2
1
1
8
0
1
0
3
4
0
9
0
2
0
0
5
2
11
0
1
0
0
10
0
5
0
0
0
1
3
1

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
A táblázat adataiból megállapítható, hogy elsősorban nem az alacsony iskolai végzettség a női
munkanélküliség okozója. Vélhetően a túlképzettség, vagy a nem megfelelő szakképzettség játszhat
szerepet benne. Romonya – kistelepülésként – nem jelent számottevő munkaerő piacot, az elhelyezkedni
szándékozóknak vállalniuk kell az ingázás következményeit, hátrányait (utazással töltött idő, buszjáratok
indulási idejéhez történő alkalmazkodás, utazási költségek), ezek olyan problémák, amelyet az
önkormányzat nem képes befolyásolni, orvosolni.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Településünk területén nem miatti hátrányos megkülönböztetésről nem tudunk, panasz ebben a témában
nem érkezett.
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.)
Romonya községben egységes óvoda-bölcsőde működik, amely 5 fő 2 életévét betöltött gyermek felvételét
teszi lehetővé. Az óvoda épületét idén kezdődően bővítik egy újabb csoportszobával. Az óvoda 6 órától 17
óráig tart nyitva, kihasználtsága 100%-os. Nyáron 4 hét a zárvatartás karbantartási, festési munkálatokra, a
gyermekek ezen időszak alatt való elhelyezésére a Nagykozári óvodában van lehetőség azon szülőknek, akik
nem tudják megoldani a 4 hétig tartó gyermekelhelyezést. A két óvoda hallgatólagosan úgy osztja be zárva
tartását, hogy az a szülők számára átjárható legyen. A településen élő 3-6 éves gyermekek számához (16)
képest 15 fő a romonyai óvodába iratkozott be. Problémát okoz azonban a gyerekekért való délutáni
beérés, főként a busszal közlekedő szülőknél. Igényként felmerült, hogy 17 óra után ügyeletet tartsanak
legalább még egy óra hosszat, hogy az a szülő is időben a gyermekéért érjen, aki 16 óra utánig dolgozik.
Sajnos még mindig általános tapasztalat, hogy a férfiak a gyermekellátást a nőkre hárítják, nem szívesen
mennek értük az óvodába, még akkor sem, ha az anyáknál korábban érkeznek haza.
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Családi napközi Bogádon volt található, információink alapján romonyai gyermek nem vette igénybe, 2012ben kihasználatlanság miatt meg is szűnt.
Az általános iskolai korú gyermekek napköziben való elhelyezése mind a bogádi általános iskolában, mind
Pécsett megoldható. Településünk gyermekeit Bogádra és vissza iskolabusz szállítja, így a szülő mentesül a
gyermek szállításától, kísérésétől, lakóhelyükhöz közel, több ponton biztosítja a leszállást a busz. A szülők
többsége Pécsett dolgozik, így a gyermek oda történő szállítása nem okoz külön gondot. Az iskola szinte
100%-os kihasználással működik.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Ahogy korábban már bemutattuk, a településen kijáró védőnő látja el a gyermekgondozással kapcsolatos
feladatokat. A növekvő gyermekszám miatt egyre több gyermek jut a védőnőre. A családgondozást a
védőnőn túlmenően a családsegítő szolgálat látja el.

Forrás: Teir, KSH
Az országos tendenciáknak megfelelően Romonyán is egyre több a gyermekét egyedül nevelő nő. Ezen
folyamat ellen az önkormányzat nem tud tenni, az anyagi segítséget a különböző támogatásokon keresztül
igyekszik biztosítani (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás, átmeneti
segély).
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Településünkön nőket ért bántalmazásról, családon belüli erőszakról nincs tudomásunk.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Nem tudunk településünkön krízishelyzetbe került személyekről, amennyiben ilyen helyzet áll elő a
megyeszékhelyen vehetnek igénybe szolgáltatásokat.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi közélet területén találunk nőket a képviselő-testületben, a szociális bizottságban, a község civil
szervezeteinél (sportegyesület, nyugdíjas klub), valamint az alapfokú közoktatási intézmény és a közös
hivatal dolgozói szintén nők. A nők aktívan részt vesznek a helyi rendezvények szervezésében,
lebonyolításában, közösség-összefogó erejük van, véleményükre hallgatnak. Nekik köszönhető többek
között a helyi „ruhabörze”, amely kezdetben gyermekruhák adás-vételével kezdődött, de a családi
szilveszter is. A helyi néptánccsoport jelentős részét is nők teszik ki. Valamennyi gyermekprogramon részt
vesznek, akár süteményekkel, akár játszóházban való közreműködéssel, de a csapatversenyeken is
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támogatják gyermekeiket. Külön kiemelendő a közös óvoda és iskola miatt kialakult jó együttműködést a
romonyai és bogádi anyukák között. Nem kérdés, hogy mindkét település anyukái részt vesznek a
gyermekeiket érintő minden rendezvénye, függetlenül attól, hogy az Bogádon, vagy Romonyán valósul
meg.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Jelenleg nincs ilyen probléma, sem kezdeményezés.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők munkába állását sok esetben nehezítheti meg a nem megfelelő képzettség, ezért a megfelelő
képzések megtalálásában nyújthat segítséget az önkormányzat. Az óvoda fejlesztése során bővülnek a
férőhelyek, amely szintén a munkába való visszatérést segítheti elő. További cél lehet az óvoda délutáni
nyitva tartásának meghosszabbítása is, legalább ügyeleti szinten.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

nem megfelelő képzettség, végzettség

kapcsolatfelvétel képzési intézettel, munkaügyi
központtal
helyi piac kialakításában, varróklub létrehozásában
való közreműködés
nyitva tartás ügyelettel való meghosszabbítása

otthon is végezhető munkák hiánya
óvoda délutáni nyitva-tartása rövid

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Az időskorúak száma a teljes népességhez viszonyítva lassan csökken, 15%-ról 13%-ra esett vissza az utóbbi
5 évben, ami a gyermekszám és aktív korúak létszámának emelkedése miatt alakult ki. Ahogy korábban
megállapítottuk, a természetes szelekció – azaz halálozás – aránya nem nőtt számottevően. Az átlagéletkor
növekedését ellensúlyozza a magasabb gyermekszám.

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
év
2008
2009
2010
2011
2012
2013

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma
53
47
47
47
n.a.

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők
száma
91
92
89
86
n.a.

összes nyugdíjas
144
139
136
133
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A fentieket támasztja alá az öregedési index folyamatos csökkenése is. Jövedelmi viszonyaik megállapítását
segítő ellátási adatokkal nem rendelkezünk, ugyanakkor valamennyien a saját tulajdonú családi házukban
élnek. Eladósodottságukról, hiteligénylésükről nincsenek információink. A helyi adó adatok alapján 65 év
feletti személyek tulajdonában lévő gépjárművek száma 8, ami esetünkben nem releváns, tekintve, hogy a
nagy többség nem vezet, ezért nincs is autója és figyelembe véve, hogy az idősek nagyobb százaléka nő –
míg az autók elsősorban a férfiak nevén szerepeltek. A második táblázatból jól leolvasható, hogy a
nyugdíjszerű ellátásoknál az ellátott nők száma közel duplája a férfiakénak. Ez magyarázható az országos
tendenciával, miszerint a nők átlagosan 7 évvel élik túl korosztályuk férfi tagjait. Az önkormányzat saját
információi alapján a nők közül többen éltek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugellátás
lehetőségével, számuk ezzel is nőtt.
Az idősek közül nappali ellátásban, illetve időskorúak járadékában senki sem részesül. Időskorúak ellátását
az elmúlt 10 év alatt nem igényelt senki, ebből arra következtetünk, hogy jövedelmük meghaladja a
jogszabályban meghatározottat, illetve a mindenkori nyugdíjminimum összegét.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Településünkön nyugdíjas korú emberek foglalkoztatására nincs lehetőség. Arról nem áll információ
rendelkezésünkre, hogy nyugellátás mellett hányan végeznek kereső tevékenységet. A jogszabály változása
miatt 2013. július 1. napjától nem kaphat egyidejűleg nyugellátást és közszolgálati munkavégzésből eredő
bért a nyugdíjas korú személy, esetükben választani kell melyik ellátási formát kívánják igénybe venni.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
Tartós
55 év feletti regisztrált
55 év feletti tartós
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek száma
munkanélküliek száma
év
száma
száma

2008
2009
2010
2011
2012

fő
19
13
19
21
n.a.

fő
0
0
1
1
n.a.

%
0%
0%
5%
5%
#ÉRTÉK!

fő
5
7
2
8
n.a.

fő
0
0
0
0
n.a.

%
0%
0%
0%
0%
#ÉRTÉK!

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
Településünkön jelenleg 1 fő részesül rendszeres szociális segélyben életkorára való tekintettel, a 2012.
évben számuk 2 fő volt, mindkét személyt – hozzájárulásával – hosszú távú közfoglalkoztatásba tudtuk
bevonni. A jogszabály értelmében a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú ellátott nem
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kötelezhető közfoglalkoztatásra, de beleegyezése estén foglalkoztatható. A táblázatban megjelenő 1 fő 55
év feletti munkanélküli személy megegyezik az önkormányzati ellátásban részesülővel.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Az időskorúakat nyugdíjas klub fogja össze, amely aktívan részt vesz a közösség életében.
Rendezvényeken segítséget nyújtanak, találkozókat szerveznek, zarándokútra viszik tagjaikat, ápolják a
kapcsolatokat, életcélt adnak az időseknek. Az élethosszig tartó tanulás keretében lehetőség nyílhat az
idősek informatikai ismereteinek megalapozására, bővítésére, ez nemcsak az ügyintézések, de a magánélet
szempontjából is jelentőséggel bírhat (messze élő gyermek, unoka kapcsolattartását könnyíti meg). Jelenleg
nincs ilyen program, jövőbeli megvalósításra érdemes projektnek tartja az önkormányzat. A mentális
állapot fenntartása érdekében, valamint az egyéni hasznosság érzésének növelése érdekében célszerű
lenne – az idősek által nagyon szépen végzett munkákra építve – a nappali ellátás keretében például
varrószakkört létrehozni. Ez lehetőséget teremt az együttlétre, a beszélgetésekre, ugyanakkor esetleges
kereset kiegészítésre is.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén az idős korosztályt nem éri hátrányos megkülönböztetés. 2012-ben 2 fő
rendszeres szociális segélyben részesülő volt az önkormányzatnál, mindkettejüket közfoglalkoztatásba
bevonták hozzájárulásuk alapján.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az időskorúak helyben érhetik el az egészségügyi alapellátást, míg a szakellátásokat a megyeszékhelyen
tudják igénybe venni. Gyógyszerkiváltási lehetőség a településen nincs, legközelebb Nagykozárban és
Pécsett van rá lehetőség. A gyógyszerkiváltásban, valamint a szakellátásokra való eljutásban nyújt
segítséget a falugondnoki szolgálat. A szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkezés, a házi
segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás érhető el településünkön, amelyet társulási formában
biztosít az önkormányzat. A házi gondozást 3 főállású gondozónő látja el. Az alapszolgáltatások kérelem
benyújtása után vehetőek igénybe. Nappali ellátás helyben nincs, ahogy idősek otthona sem.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

64 év feletti lakosság száma

2008
2009
2010
2011
2012

fő
62
64
63
66
67

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az idősek nappali ellátása lehet fejlesztési cél, de inkább klub jelleggel való működtetésként, azért, hogy
megőrizzék mentális frissességüket, a társadalmi érintkezés válfajaként és azért, hogy érezzék, attól, mert
megöregedtek, még hasznos tagjai a társadalomnak és szűkebb közösségüknek. Nehéz őket saját
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környezetükből kimozdítani, az alapellátások igénybe vételére is nehezen vehetők rá, de talán ha saját
korosztályukkal lennének napközben együtt, azt szívesen fogadnák.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen nyilvános mozgókönyvtár működik, színház, mozi – kistelepülési formából adódóan – nincs,
azok a megyeszékhelyen elérhetők. Nem áll adat rendelkezésre arról, hányan rendelkeznek
színházbérlettel, illetve hányan láttak bármilyen színházi vagy mozi előadást a településről. A település
szervez programokat kifejezetten az idősebb korosztálynak, ilyen az idősek napja, az egészségnap, de ezen
túlmenően minden egyéb programon szívesen látottak akár nézőként, akár segítőként. Nagy
népszerűségnek örvend köreikben a szüreti felvonulás és a fúvószenekari találkozó, valamint valamennyi
néptáncos esemény. A nyugdíjas klub közreműködésével különböző települések idősek klubjaival tartanak
fenn kapcsolatot, szerveznek találkozókat, működik énekkaruk is. A művelődési ház könnyen
megközelíthető, akadálymentes, az egyes programokra való eljutásban szintén segítséget nyújt a
falugondnoki szolgálat.
c) idősek informatikai jártassága
Nem készült felmérés arra vonatkozóan, hogy milyen szintű informatikai jártassággal rendelkezik az
idősebb korosztály, azonban a helyi ismeretek alapján alacsony azok aránya, akik ismerik és használják is
számítógépet, az internetet. Igényfelmérést célszerű végezni, van-e igény ezen ismeretek elsajátítására.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Jelenleg nem működnek ilyen programok, ezért az önkormányzat igyekszik olyan intézkedéseket hozni,
amellyel elősegítheti ezen programok elindítását.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek ellátása jelenleg messzemenőkig megoldott, azonban a kistérségi társulások 2012. június 30-ával
való megszűnése után fontos kérdés ezen ellátások fenntartása, a gazdaságosság miatt továbbra is célszerű
a társulási formában való ellátás, amelynek lehetőségét meg kell teremteni. A falugondnoki ellátás
finanszírozása sem fedezi a szolgáltatás kiadásait, ugyanakkor megléte hatalmas segítséget nyújt a
településen élőknek, ezért cél a szolgáltatás további fenntartása, a finanszírozás megoldása. További
fejlesztési lehetőség lehet az idősek számítástechnikai jártasságának javítása, ehhez új számítógépek
vásárlása és az oktatást vállaló segítő önkéntesek felkutatása lényeges.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

számítástechnikai ismeretek hiánya
szociális alapszolgáltatások továbbiakban való
ellátása
szakellátásokra való eljutás
számítástechnikai fejlesztés
nappali ellátás hiánya

képzési program indítása
társulás létrehozása, megerősítése
falugondnoki szolgálat fenntartása
pályázat útján számítógépek beszerzése
nappali ellátást jelentő klubfoglalkozás segítése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékos személy az, aki érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel
során.
Megváltozott munkaképességű az a személy, aki rehabilitációs ellátásban részesül, illetve aki 2011.
december 31-én III. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban
részesült.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
A településen ténylegesen fogyatékkal élő – aki fogyatékossági támogatásban részesül – 1 személy él,
ezzel szemben megváltozott munkaképességű személy több is. Az önkormányzat egészségkárosodott
jogcímen aktív korúak ellátását az elmúlt 10 évben nem folyósított senkinek.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Romonyán fogyatékkal élők foglalkoztatására önkormányzati szinten nincs lehetőség, mert kistelepülés és
ennek megfelelően kevés az álláslehetőség, a meglévő álláshelyek mindegyike speciális végzettséget
igényel (óvodapedagógus, falugondnok). Az önkormányzat közfoglalkoztatásra csak aktív korúak
ellátásában részesülő, illetve regisztrált munkanélküli személyt tud alkalmazni, tekintve, hogy a
megváltozott munkaképességűek ellátásban részesülnek, nem számítanak álláskeresőnek, így
alkalmazásukra az önkormányzat nem tud pályázni. A megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásához szükséges feltételek a megyeszékhelyen több vállalkozásnál is rendelkezésre állnak.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A település területén a foglalkoztatásban hátrányos megkülönböztetés nem fordult elő.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Az önálló életvitel segítségére igénybe vehetők a szociális alapszolgáltatások, a falugondnoki szolgálat, a
házi segítségnyújtás, a szociális étkezés.
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású intézményben

2008
0
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
2011
0
0
0
2012
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
Speciális nappali ellátás nyújtó intézmény, illetve bentlakást biztosító lakóotthon nincs a településen.
Tekintettel arra, hogy ténylegesen 1 fogyatékkal élő személy él a településen, ilyen irányú fejlesztések sem
várhatóak.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Az önkormányzat csak kifejezetten fogyatékkal élők számára nem alakított ki sem pénzbeli, sem
természetbeni ellátási formát, ilyen jellegű pozitív diszkrimináció nincs, de valamennyi a szociális
rendeletben szabályozott támogatást (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély,
szociális alapszolgáltatások igénybe vétele, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj)
igénybe vehetnek. A jövedelemhatárok megállapításakor ugyanakkor kedvezményt élveznek. A
közgyógyellátás rendszerében a fogyatékkal élők alanyi jogon részesülnek. Ápolásuk esetén a közeli
hozzátartozó alanyi jogú ápolási díjban részesülhet. A fogyatékkal élők pénzbeli ellátását – fogyatékossági
támogatás - a Magyar Államkincstár nyújtja orvosszakértői igazolás alapján, ezen a területen az
önkormányzat hatáskörrel nem rendelkezik.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A települési önkormányzat tulajdonában lévő középületek közül a művelődési ház, az orvosi rendelő,
valamint a közös hivatal épülete akadálymentesített, a mozgásában korlátozottak számára
akadálymentesítő feljáró épült. Az óvoda épület akadálymentesítése a folyamatban lévő felújítás során fog
megvalósulni. Romonyán jelenleg csak mozgásában korlátozott fogyatékkal élő személy lakik, így az egyéb
akadálymentesítési lehetőségek (vakvezető sáv, hangos tájékoztatás, stb.) iránti igény nem merült fel.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A közszolgáltatásokhoz, a kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés mindenki számára azonos, a
kulturális események helyszíne az akadálymentesített művelődési ház, illetve a sportpálya. A közlekedésben
segítő falubusz kialakítása révén – rámpa - a mozgásukban korlátozottak számára könnyen használható. A
magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok esetében információink szerint többen éltek a
Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége által nyújtott lehetőséggel, a lakás belső akadálymentesítésére
(fürdőszoba átalakítás, küszöbök eltüntetése) vonatkozóan. Az önkormányzat honlapja gyengén látók
számára jelenleg még nem akadálymentesített.
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nincs tudomásunk arról, hogy a településen megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyt
alkalmaznának és ennek megfelelően alakítottak ki munkahelyet.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közösségi közlekedés akadálymentesítése nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe (a helyközi
járatokat üzemeltető Pannon Volán Zrt. feladta), azonban az önkormányzati tulajdonú falubusz rámpával
ellátott, így a mozgásukban korlátozottak és idősek egyszerűen tudják használni. Az önkormányzati járdák
felújítottak, akadályt okozó lépcsőktől mentesek, a közparkok szintén akadálymentesek.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nincs a fogyatékosok rendelkezésére álló speciális helyi szolgáltatás, tekintve, hogy a településen 1 fő
tartozik ebbe a célcsoportba, ő családban él, ezért nem is igényel speciális szolgáltatást az önkormányzattól.
Állapotához szükséges segédeszközeit közgyógyellátás keretében beszerezte, ezen túlmenően igénybe veszi
valamennyi szociális alapszolgáltatást, amelyek megkönnyítik a mindennapi életét.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Kifejezetten a fogyatékosokra vonatkozó pozitív diszkrimináció nincs a településen.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
Fogyatékosok közszolgáltatásokhoz való hozzáférése biztosított, azonban az igényeikről keveset tudunk,
célszerű felmérést végezni ebben a témában. Ha szükséges, a képzések, otthon végezhető munkák
felkutatásában segítségnyújtás.
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

igények nem ismertek
munkalehetőség, képzettség hiánya

igényfelmérés
kapcsolatfelvétel képző központtal, munkaügyi
központtal

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.)
A civil szféra aktívan részt vesz a közösség életében, minden célcsoportot megszólítva. Találhatunk
közhasznú egyesületet, civil szerveződést, de spontán akciókat is. Minden civil szerveződés jó kapcsolatot
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ápol a települési önkormányzattal. Ide tartozik a nyugdíjas klub, a sportegyesület, a néptánc csoport, a
különböző, szülők által életre hívott rendezvények. A nyugdíjas klub körülbelül 15 főt számlál, havi
összejöveteleket tartanak, kapcsolatot ápolnak más települések hasonló klubjaival, szívesen részt vesznek a
települési rendezvényeken, de önmaguk nem szerveznek. A sportegyesület - közhasznú egyesületként - már
szervez is rendezvényeket, részt vesz versenyeken és civil szervezetként pályázatot nyújt be, amely az
egyesületen túlmenően a közösség érdekeit is szolgálja, így sikerült egy pályázattal mintegy 800 ezer forint
értékben sportfelszereléseket beszerezni. Jelenleg folyó pályázatuk a néptánc csoport egyesületté
alakulását, valamint népviseleti ruhák készítését támogatja 1 millió forint összeggel. Együttműködése van 2
polgárőr egyesülettel, önkormányzatokkal. Jelenleg 22 állandó tagja van, de vannak pártoló tagok és
támogatók is. Rendezvényei nyitottak, ahogy az általuk beszerzett sportszereket is használhatja a település
minden lakója. A néptánc csoport egy közel 50 éves múltra visszatekintő hagyományt folytat, 3 éve alakult
újjá, 16 felnőtt taggal, valamint egy hasonló számú utánpótlás gyermekcsapattal dolgozik. Tagjai közé bárki
beállhat, aki szereti a táncot és vállalja az ezzel járó próbákat, fellépéseket. A csoport igyekszik a helyi
rendezvényeken is megjelenni, és életben tartani a régi szokásokat, viseletet, énekeket.
A családok összefogásával, de az önkormányzat koordinálásával valósul meg több közösségépítő, szépítő
program is. Nem nevezhetők civil szervezetnek, semmiféle szerveződésnek, de a civil szféra tagjaiként sokat
tesznek a közösségükért. Ilyenek például a falu tisztasága érdekében szervezett szemétszedési akciók, a
virágosítás, vagy akár a szülők segítségével a gyermekeknek szánt programok (mint Márton-napi felvonulás,
szalonnasütés a tóparton, stb.)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Kisebbségi önkormányzat nem működik a településen, ugyanakkor a települési önkormányzat jó
kapcsolatot ápol mind a civil szervezetekkel, mind az előbb említett spontán szerveződésekkel. Az
önkormányzat tagja a sportegyesületnek, térítésmentesen biztosítja részére a termeket a gyakorlásokhoz és
rendezvényekhez egyaránt. A fent említett pályázatok önerejének előteremtéséhez is hozzájárult, illetve
vállalt segítséget a pályázatok beadásában, nyilatkozatok megadásával. A nyugdíjasklub összejöveteleihez
biztosítja a helyszínt. A népitác egyesület alapításában, szervezésében is aktívan részt vesz, a próba
helyszíneként biztosítja a művelődési ház díjmentes igénybe vételét, az utaztatáshoz a falubuszt, helyi
rendezvényeknél az érkező fellépők ellátását. A 2000-es évek elejéig anyagilag is támogatta a civil
szervezeteket, jelenleg a támogatást az anyagi keretek szűkössége miatt az előbb említett módon tudja
megvalósítani. A civil szervezetek egymás közti kapcsolata is jó, amelyre jó példa a sportegyesület a
néptánccsoport egyesületté alakulását segítő pályázata. A közösségi életben aktívan részt vevő személyek
sok esetben több civil szervezethez, illetve csoporthoz is tartoznak, így az információ áramlás és a
kapcsolattartás könnyebbé válik.
Egyházi területen Romonya a bogádi fíliához tartozó település, lelkipásztor váltás következett be,
nyitottabb, a közösség felé forduló pap érkezett, aki a lakosság valláshoz való hozzáállását nagymértékben
javította. Igyekszik egyházi programokba, zarándoklatokba bevonni a híveket, a közösség fontosságát
hangsúlyozza, igyekszik összefogni a gyermekeket, az időseket – és nem csak vallási területen, mindemellett
az önkormányzattal is korrekt kapcsolatot alakított ki.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Romonya fekvése és hosszú távra visszanyúló együttműködése kapcsán jó kapcsolatot ápol a szomszédos
önkormányzatokkal, így Bogáddal, Perekeddel, Nagykozárral. Intézmény-fenntartási társulást tart fenn
jelenleg Bogáddal, az óvoda gazdaságos működtetésére. 2012. december 31-ig az iskolát is közös
fenntartásban üzemeltették Bogádon. Tagja a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint a Szociális
Alapszolgáltatási Központnak, a Pécsi Esztergár Lajos Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatot fenntartó
társulásnak, a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesületnek, Víziközmű Társulatnak a szennyvíz-csatorna
beruházás kapcsán. Tagja a Pécsi Járásnak, együttműködik Pécs városával. Idén március 1-től hat község
összefogásával alakult meg a közös önkormányzati hivatalunk, míg korábban 3 település által fenntartott
körjegyzőség működött településünkön.
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen nem működik kisebbségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek elsősorban nem esélyegyenlőségi célból jöttek létre, de a közösség minden célcsoportja
számára kedvező a működésük. Összefogják a gyermekeket, fiatalokat, az időseket és a nőket egyaránt.
Tagjai, de tevékenységük haszonélvezői is lehetnek a település lakói.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A településen található for-profit szereplők esélyegyenlőségi feladatok ellátásában való részvételéről nem
áll adat rendelkezésre.

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 településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. Az esélyegyenlőségi program megalkotása során
támaszkodtunk a helyi védőnő, a szociális gondozónő, a falugondnok, az óvodavezető, a szociális bizottság
és a települési önkormányzat és polgármestere, valamint a családsegítő szolgálat észrevételeire. Minden
érdekelt résztvevő tájékoztatást kapott a készülő programról, valamint arról, hogy be kívánjuk őket vonni az
eljárásba. A megkeresések személyesen történtek, a formálódó HEP alapján tehették meg észrevételeiket
akár személyesen szóban, akár elektronikusan, illetve írásban a program elkészültét koordináló
ügyintézőnél. Az elkészült tervezet alapján HEP Fórum összehívására került sor, ahol minden résztvevő
elmondhatta észrevételeit, gondolatait, érveit, ellenérveit a tervezettel és az IT-vel kapcsolatban.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
A HEP elkészítése során a helyben szokásos módon tájékoztattuk a lakosságot (helyi újság, honlap, hirdető
tábla) a program készítéséről. Az észrevételeket a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél,
aki a HEP készítését koordinálja, tehetik meg. A készítés ideje alatt a lakosság észrevétellel nem élt.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

munkalehetőségek hiánya
nem megfelelő képzettség, végzettség

közfoglalkoztatási
programban
részvétel
kapcsolatfelvétel képző központtal

óvodai férőhely száma
SNI-s egyéni fejlesztés

épület bővítés
pedagógusok továbbképzése

Idősek

gondozás megoldása
számítástechnikai ismeretek hiánya
nappali ellátás hiánya

Nők

nem megfelelő végzettség
otthon végezhető munka hiánya
óvoda délutáni nyitva-tartása rövid

Fogyatékkal
élők

igények nem ismertek
nem megfelelő végzettség

való

falugondnoki szolgálat fenntartása, házi
segítségnyújtás fenntartása
informatikai képzés, eszközbiztosítás
nappali ellátást biztosító klub létrehozása
kapcsolatfelvétel képző központtal
helyi piac, varróklub létrehozásának
elősegítése
nyitva-tartási idő növelése, ügyelet nyújtása
igényfelmérés
kapcsolatfelvétel képző központtal

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

munkalehetőség teremtés
képzések segítése

Önkormányzat, Munkaügyi Központ, TKKI

Gyermekek

óvoda bővítés, SNI-s gyermekek fejlesztése

Önkormányzat, EU, Pedagógiai Szolgálat

Idősek

szociális alapszolgáltatások fenntartása,
számítástechnikai képzés
nappali ellátás

Önkormányzat, Társulás, pályázatok, önkéntes
munkások, nyugdíjas klub
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Nők

képzések elősegítése
otthoni munka támogatása
óvodai ellátás bővítése

Önkormányzat, TKKI, helyi civil szervezetek,
pályázat

Fogyatékkal
élők

igényfelmérés
képzés elősegítése

családsegítő, önkormányzat, házi gondozó,
TKKI

Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők kitörési lehetőségét biztosítsuk, anyagi helyzetük
stabilitását elősegítsük.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek fejlesztését, egyéni képességeinek kibontakozását, erkölcsi
értékrendjük formálását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, igyekszünk az egyéni fontosság, valamint a biztonság
érzését erősíteni bennük.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a megfelelő végzettség elérését, ezáltal segítve a
munkavállalásukat.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők igényeire, a megfelelő információ áramlásra.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

munkalehetőség munkalehetőség foglalkoztatás
teremtés
hiánya
javítása

közfoglalkoztatá polgármester
s

2013. december FHT
szám munkabér
31.
csökkenése
járulékok

és pályázat
önkormányzati
költségvetés

2

légy képzett

nem megfelelő elhelyezkedés
végzettség
megkönnyítése
akadályozza az
elhelyezkedést

megállapodás a polgármester
TKKI-vel,
képzések
indításáról
információ
nyújtása
a
rászorulóknak

2013.december
31.

munkanélküliek együttműködés
arányának
kötése TTKI-val
csökkenése,
képzésben részt
vevők száma

növekvő
férőhelyszám
gyermekszám
növelés
miatt növekvő
igények

óvoda bővítés, polgármester
felújítás

2014.
szeptember 1.

felvett
gyermekek
száma

pályázat, önerő, költségvetés
biztosítása

óvodapedagógu
sok
továbbképzése

2018.06.30.

felmérések
eredménye

intézményi
költségvetés,
továbbképzés
indulása

2018.06.30.

helyi piac, illetve helyszín,
varró
kör marketing
létrejötte
munka

együttműködés
fenntartása,
információ
áramlás

3
…
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

óvoda bővítés

2

egyéni fejlesztés SNI-s gyermekek SNI-s gyermekek
speciális
fejlesztése
fejlesztést
igényelnek

óvodavezető

önkormányzati,
intézményi
költségvetés

3
…
III. A nők esélyegyenlősége
1

othhoni munka kevés
a
támogatása
részmunkaidős,
otthonról
végezhető
munka, kereset-

keresetkiegészítési
lehetőség,
cserekereskedelem

helyi
piac civil szervezetek
létrehozásának
támogatása,
varró
kör
létrehozása

közösségi igény
a szolgáltatásra
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kiegészítésként
az
otthon
végzett
munkákat
fel
lehet használni
2

3

légy képzett

nem megfelelő elhelyezkedés
végzettség
megkönnyítése
akadályozza az
elhelyezkedést

megállapodás a polgármester
TKKI-vel,
képzések
indításáról
információ
nyújtása
a
rászorulóknak

2013.december
31.

munkanélküliek együttműködés
arányának
kötése TTKI-val
csökkenése,
képzésben részt
vevők száma

óvodai ellátás az
óvoda gyermekelhelye
bővítése
délutáni
zés könnyítése
nyitvatartása
rövid,
nem
mindenki
ér
oda,
ezért
kénytelen
máshova iratni a
gyermeket

óvoda délutáni óvodavezető,
nyitva
polgármester
tartásának
hosszabbítása,
ügyelet tartással

2015.09.01.

beiratott
gyermekek
száma

intézményi
költségvetés,
dajka

költségvetés

társulási
megállapodás
kötése,
módosítása

2013. 08.31.

ellátásban
résztvevők
száma

munkabérek,
hozzájárulás,
normatíva

társulási
hozzájárulás,
normatíva,
pályázat

az
ellátás polgármester,
további
falugondnok
fenntartása

folyamatos

szolgáltatás
fenntartása

normatíva, saját költségvetés,
költségvetés
pályázat
(munkabér,
üzemanyag és
fenntartási
költség)

2015. december képzést
számítógép
31.
végzettek száma beszerzés, rezsi
költség, oktatás
költsége

együttműködés
fenntartása,
információ
áramlás

…
IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

önálló életvitel megszűnik
segítése
alapellátást
biztosító
társulás

az szociális
alapellátás
fenntartása

2

falugondnokság

csökkenő
normatíva,
növekvő
költségek

3

kattints nagyi

számítástechnik alapfokú
ai
ismeretek számítógép
hiánya
kezelés

számítógép
polgármester,
vásárlás, képzés oktató
biztosítás

4

nappali ellátás

a
hasznosság
érzése csökken,
kevés
a
társadalmi

klub rendszerű civil szervezetek, 2018.06.30.
nappali ellátás polgármester
biztosítása,
varrószakkör

ellátáshoz jutás
biztosítása

mentális állapot
fenntartása,
kapcsolat építés,
esetleges

polgármester

résztvevők
száma

pályázat,
társadalmi
munka,
saját
költségvetés

helyszín
pályázati forrás,
biztosítása, rezsi tagdíj,
költség,
önkormányzati
alapanyag
támogatás

49

érintkezés
helyszíne

pluszbevétel
szerzése

elindítása

költség,
pályázati
lehetőség

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

igényfelmérés

nem ismertek a információszerz
fogyatékkal élők és
speciális igényei

szociális
gondozó,
családsegítő
segítségével
igényfelmérés,
problémák
összegyűjtése

házi gondozó, 2018.06.30.
családsegítő,
polgármester

2

képzés
elősegítése

nem megfelelő elhelyezkedés
végzettség
megkönnyítése
akadályozza az
elhelyezkedést

megállapodás a polgármester
TKKI-vel,
képzések
indításáról
információ
nyújtása
a
rászorulóknak

2013.december
31.

beérkezett
információk

igényfelmérő
személyek,
feldolgozó
személyek

képzésben részt együttműködés
vevők száma
kötése TTKI-val

periodikusan
ismételhető

együttműködés
fenntartása,
információ
áramlás

3
…
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3. Megvalósítás

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

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

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

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.)

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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