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Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
Almáskamarás Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az Esélyegyenlőségi Program
tartalmazza a település feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi
szempontok szerinti vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését.
Bevezetés
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
2011. december 22. napjától hatályos 31. §-a alapján a települési önkormányzatoknak ötévente, öt
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. A helyi esélyegyenlőségi program
időarányos megvalósulását kétévente át kell tekintetni, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve az
esetlegesen adódó új helyzetnek megfelelően módosítani kell.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.
§ (7) bekezdése, valamint a 64/A. §-a kimondja, hogy a 2013. július 1-jét követően meghirdetett
pályázatokra vonatkozik az a jogszabályi tétel, miszerint a települési önkormányzat az
államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás
alapján finanszírozott egyéb programokból származó egyedi döntés alapján nyújtott pályázati úton
odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos
helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió és Magyarország egyik legfontosabb politikai célja.
Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők
számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása állami feladat.
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, Almáskamarás Községi 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 intézményfenntartóira.
Az esélyegyenlőség minden nemzet, minden állampolgár számára fontos érték.
A program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és
elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az
önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezet és magánszemélyek feladata.
Az esélyegyenlőség nem csupán követelmény, hanem az önkormányzatok hosszú távú érdeke is,
hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési
koncepció
1
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minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal élő, milyen a származása, vagy az anyagi helyzete.
Az esélyegyenlőség
szegregációmentesség.

megvalósításának

alapfeltétele

a

diszkriminációmentesség

és

a

Almáskamarás Községi Önkormányzat célja, hogy Almáskamarás olyan településsé váljon, ahol
senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját védett
tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve,
valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokhoz.
A program kiemelt figyelmet fordít a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól
és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet alapján elsődlegesen
védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a nők, a gyermekek, a romák, az
idősek, a mélyszegénységben élők és a fogyatékkel élők helyzetére.
A program egyes, a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárását,
esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, különösen:

valamint

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése,
 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítása,
 a munkaerő – piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítása,
 hátrányos helyzetűek munkaerő – piaci hátrányainak csökkentése, foglalkoztatási esélyeik
javítása,
 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és az
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében,
 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban, illetve a
közügyek irányításában.
Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Almáskamarás községben élők egyenlő
bánásmódhoz való jogát elismerve a hatékony jogvédelem biztosítása érdekében az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Esélyegyenlőségi Programot fogadja el.
Almáskamarás 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).

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja, célja az, hogy a
rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze Almáskamarás község problémáit,
lehetőségeit.
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A település bemutatása
Almáskamarás község a dél – alföldi régió és Békés megye délkeleti részén, Békéscsabától 44
kilométerre délre fekszik. A legközelebbi város, Mezőkovácsháza kb. 20 km-re található. A
jelenlegi magyar-román országhatár mindössze kb. 15 km-re van a településtől. Szomszédos
települések: Nagykamarás, Kunágota (közúton), Dombiratos, Medgyesegyháza.
Természet – földrajzilag a település az Alföld Körös-Maros köze középtájának Békési-hát nevű
kistáján található.
A település múltja:
A falu neve eredetileg Kamarás volt és vele együtt értették a mai Nagykamarás területét is. 1403ban a Maróthyak, 1439-ben a Marcallyak, 1452-ben a Hunyadiak birtoka volt. 1471-ben Keszy
Balázs kezén találjuk, aki valamilyen címen az aradi káptalannak adta a puszta felét. Palugyai
használja 1855-ben a Kamarás név mellett az Almás megkülönböztető nevet Békés – Csanád –
Csongrád és Hont vármegyék leírása című művében használja.
A területet általában Arad megyében említik, az 1740-es évektől a zarándi, azután az eleki járásban.
Jogilag puszta még az 1860-as évek elején is, 1189-es lélekszámmal, ahol divatozó nyelv a német,
majd később falu, hozzá tartozik Bánkút puszta. 1850-1860 között Békés – Csanád egyesített
megyéhez, majd 1861-től 1919-ig ismét Arad megyéhez, Trianon után 1920-1923 között a csonka
Arad megyéhez, 1923 után Csanád – Arad – Torontál egyesített vármegyékhez került.
A község mai neve – kötőjel elhagyása és a két tag egybeírása – az Országos Községi
Törzskönyvbizottság döntése alapján született. 1908 – ban a járási főszolgabíró 665/1908. sz.
körrendeletében javasolja, a március 13-án ülésező helybeli képviselő – testület elfogadja. Ettől
kezdve használják a mai formát: Almáskamarás.
Almáskamarás telepítési esztendejének az eddigi történeti irodalom is egybehangzóan az 1844. évet
jelölte meg. Almás lakói Elekről jött németek voltak, német telepesek népesítették be. A telepítés
alkalmával mintegy 80 család jött át Elekről. Az első években a lélekszám szinte ugrásszerűen
növekedett. A községbe tehát nem csupán a 80 család települt Elekről, hanem az ország más tájairól
is jöttek. 1845-ben a falu lakossága már 726 fő volt.
Palugyai Imre 1855-ben kiadott munkája feles dohányt termesztőként említi az almásiakat, kik a
kincstár számára kötelesek dohányt termelni.
A jó minőségű földeken dohánykertészettel foglalkozott a lakosság. A bécsi államkincstár
jövedelmeinek emelése céljából, a dohány iránti kereslet megnövekedését látva, a budai királyi
kamara 1842-től fontos lépéseket tett. Megvizsgáltatta, hogy az addigi bérbeadással hasznosított
Arad, Csanád, Temes és Torontál megyei kincstári földeken hogyan lehetne kiszélesíteni a
dohánytermesztést. A befutott vélemények alapján az 1843. február 05-én és március 30-án kiadott
bécsi udvari rendeletek a szerződéses kertészbérlők együttes letelepítésében, kertész telepítvények
létesítésében látták a megoldás útját.
A végrehajtás során a négy említett megyében 1843-1844-ben húsz új kertész telepítvény
keletkezett, köztük Almáskamarás.
A I. világháború után módos település kezdi történelme új fejezetét, amiben óriási törést hozott az
1946-os kitelepítés.
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Almáskamarás községet 1980-ban közigazgatásilag Nagykamaráshoz csatolták. Önállóságát 1990 –
ben nyerte el ismét a település.
A település jelene:
A megye települései közül Almáskamarás az egyik német nemzetiségű település. Almáskamaráson
működik az Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzat. A nemzetiségi önkormányzat
feladata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított egyéni és
közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiségekhez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása,
különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának
megőrzése, hagyományápolás.
Almáskamarás ma is erősen kötődik a német nyelvhez és a német hagyományokhoz. Jelenleg két
németországi településsel, Walldorf és Leimen városokkal áll testvér települési kapcsolatban a
község.
Almáskamarás település vonatkozásában 2008. január 1-től Kunágota és Dombiratos községekkel
közösen létrehozott Körjegyzőség (Kunágota székhellyel), majd 2013. január 1. napjától Kunágota
és Almáskamarás községekkel közösen megalakított Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal
(Kunágota székhellyel) segíti a település működését és a lakosság életét.
Almáskamaráson 2012. szeptember 1. napjától ismét helyben folyik az általános iskolai nevelés –
oktatás. A település hagyományát figyelembe véve az iskola német nemzetiségi nyelvet oktató
intézmény. A Képviselő – testület döntése alapján 2012. december 11-én a köznevelési intézmény
állami fenntartásba adásáról szóló megállapodást kötött az Önkormányzat Mezőkovácsháza
Tankerületével. 2013. január 1. napjától az intézmény állami fenntartásba került és a német
nemzetiségi nyelv oktatása így továbbra is helyben történik az 1-8. osztályos tanulók részére.
Utcái rendezettek, portái gondozottak, az Önkormányzat és intézményeinek épületei felújítottak,
folyamatosan karbantartottak. Az utcák aszfaltozását az önkormányzat szem előtt tartja, azokat
pályázati pénzek elnyerésével igyekszik folyamatosan felújítani.
A település vezetékes vízzel, gázzal, villamos energia hálózattal, kábeltelevíziós-, és
telefonhálózattal ellátott. A falu lakossága számára biztosított a szélessávú internet hozzáférés. A
szennyvízkezelést Kunágota, Nagykamarás községekkel közös beruházásban megvalósult,
Kunágotán megépült szennyvíztisztító telep biztosítja. A szennyvízberuházás során a Szent István
király, Széchenyi, Dózsa György és Kossuth utca lakosai részére van lehetőség a
szennyvízcsatornára történő csatlakozásra. A kommunális hulladékszállítás szintén megoldott a
településen.
A parkok, közterületek virágosak, sok zöld terület található a faluban. A község középpontjában
szép látványt nyújt a rendezett Szent István Park és a közpark, melyeket különböző fák, kőrisek,
tölgyek és örökzöldek díszítenek.
A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából, talajösszetételéből adódóan
elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas.
A településen több család
megélhetését biztosítja mezőgazdasági termelő tevékenység, ezek azonban nagy létszámú
munkaerőt nem foglalkoztatnak, inkább családi gazdálkodásról beszélhetünk. Őstermelő
igazolvánnyal 138 fő rendelkezik, ez 115 db igazolványt jelent.
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Almáskamarás a nagyobb főközlekedési útvonalaktól messze esik, ezért ipari üzemek nem
létesültek, ipari termelés kialakulására nem került sor. A lakosság munkanélküliségét nagyban
befolyásolja, hogy a település a nagyobb városoktól messze helyezkedik el, a nagy távolság, a
közúti közlekedés kedvezőtlen mivolta és a vasúti közlekedés hiánya miatt az ingázás eléggé
problémás.
A faluban két kisebb vegyesbolt nyújt vásárlási lehetőséget (elsősorban élelmiszert) a lakosok
számára, azonban a kedvezőbb árfekvés miatt gyakran vásárolnak az emberek Mezőkovácsházán,
Békéscsabán, Gyulán a nagyobb üzletláncok áruházaiban.
A településen még a Postahivatal helyben működik.
A település nevezetességei:
A településen főként római katolikus vallású emberek élnek. Almáskamarás talán legrégebbi ma is
álló épülete a főtéren található katolikus templom, amit Szent Vendel tiszteletére 1864-ben kezdett
el építeni Ursits Lipót aradi építész. A lakosság végleges letelepedésében nagy valószínűséggel ez
játszotta a legfőbb szerepet.
A látnivalók közé sorolható a középületek mellett a község főterét díszítő gondozott parkok,
továbbá a régi gót betűs sírkövekkel ékes temető.
A település jelképe:
Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1994. évben a 15/1994.(VI.30.)
önkormányzati rendeletével alkotta meg a település jelképeit, a címert és zászlót.
Az Önkormányzat címere: Pajzsforma, csücskös talpú. Kék mezőben, a díszhelyen Szent Vendel
alakja, mely aranyra van színezve. Szent Vendel a jószágtartó gazdák, pásztorok, elsősorban a
juhászok védőszentje. Rajna vidékén az uraság nyáját legeltette. Német bevándorlók révén terjedt el
Magyarországon. Hazánkban a XVIII. században bukkan fel. Alatta a pajzstalpon jobbra és balra
szimmetrikusan kettő aranyszínű dohánylevél, a település dohánykertész őseinek emlékét őrzi.
Az önkormányzat intézményei:
2013. január 1. napjától Kunágota – Almáskamarás – Dombiratos Óvoda Társulás formájában
biztosított az óvodai nevelés a településen.
A településen számos civilszervezet tevékenykedik:
„Alapítvány Almáskamarásért” Közalapítvány
Almáskamarás Közösségéért Közhasznú Egyesület
Almáskamarás Polgárőrség Közhasznú Egyesület
Rozmaring Klub
Vöröskereszt helyi szervezete
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. melléklete – A település bemutatása képekben.
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Gazdaság:
Almáskamarás a Körös – Maros között elterülő Békési – hát térségében fekvő, jellemzően
mezőgazdasági jellegű, alföldi település.
Almáskamarás község a társadalmi – gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé tartozik a
társadalmi – gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.(XI.30.)
Korm. rendelet értelmében. Ez jelentősen befolyásolja a település helyzetét.
A település jogállása község, melynek belterülete 157 ha, külterülete 1319 ha.
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Külterületét a szántóföldi növénytermesztés határozza meg. A mezőgazdaság térhódítása a
térségben elsősorban a talajadottságokkal magyarázható. A közigazgatási terület legnagyobb részét
szántóterületek foglalják el. A település egyik fő megélhetési forrása a szántóföldi
növénytermesztés (gabonafélék, zöldség, gyümölcs).
A településen ipari tevékenység nem található.
Közlekedés:
Almáskamarás belterületén egy országos közút halad keresztül, a 4437-es számú Nagykamarás –
Kunágota. A külterületi úthálózat egyéb rendeltetésű szakaszai önkormányzati kezelésű földutak,
elsősorban mezőgazdasági forgalmat bonyolítanak.
Mivel a településnek vasútvonala, illetve vasútállomása nincs, így az autóbusz közlekedés a
tömegközlekedés meghatározó tényezője. A település nagyságából adódóan helyi járat nincs, az
ellátást a helyközi járatok biztosítják. A központi buszmegálló kiépített, jó helyen van, a település
központjában.
Demográfiai adatok:
Almáskamarás község 2013. január 1-ei állandó népessége 983 fő volt, lakónépesség száma pedig
905 fő. Az elmúlt években az állandó népesség szám tekintetében minimális, azonban folyamatos
csökkenés figyelhető meg. 2011-ben minimális népességszám növekedés figyelhető meg az előző
évi adatokhoz képest.
A település népességszámának alakulása szorosan összefügg a végbemenő történeti, gazdasági
folyamatokkal, hűen tükrözi azokat. Nyilvánvaló, hogy a település népességmegtartó képességét
csak úgy lehet növelni, ha a lakhatási körülmények javulnak, kedvezővé válnak, az alapellátás
színvonala fokozatosan emelkedik és a térség gazdasági ereje nő. E mellett Almáskamarás esetében
mindenképpen alapozni kell a német nemzetiségi hagyományokra is.
Az állandó népesség mellett a lakónépesség száma is folyamatosan csökken a településen. Az
állandó népesség korcsoportos bontását és a lakónépesség számát az 1. és a 2. táblázat mutatja be.
1. táblázat
Lakónépesség száma az év végén

Év
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fő
880
869
865
831
835
823

Változás
99%
100%
96%
100%
99%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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(Lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási
hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel
rendelkező személyek együttes száma.)

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága szintén segít az esélyegyenlőség
különböző célcsoportjának beazonosításában. Az állandó népesség korcsoportos megoszlásban
került meghatározásra. A településen a nők aránya magasabb a 60 év felettiek esetében, a férfiak
aránya a 18-59 éves korcsoport esetén magasabb. Ami figyelemre méltó, hogy a 0-17 éves
korosztályba tartozók száma 216 fő, a 60 év feletti korosztály száma 240 fő, 24 fővel kevesebb.
2. táblázat
Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

nők
493
77
18
246
38
114

férfiak összesen
485
978
29
80
157
12
30
305
551
26
64
62
176

%
nők
50%

férfiak
50%

49%
60%
45%
59%
65%

51%
40%
55%
41%
35%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

(Az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a
bejelentett állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van – e máshol bejelentett tartózkodási
helyük (ideiglenes lakásuk).)
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az öregedési index azt jelzi, hogy a 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Ez az index
megmutatja, hogy a település népességére mi jellemző. Az öregedési index alapján Almáskamarás
község vonatkozásában a 65 éven felüliek vannak többen, a település elöregedő. Az
esélyegyenlőség szempontjából azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a településen csak az
idősek fokozott ellátására van szükség. Azonban az idősek mellett a gyermekek ellátásra is
fokozottan figyelemmel kell lenni, mivel a település aktív életkorú lakossága alacsony
jövedelemből él, hiszen a munkahely hiánya miatt magas a munkanélküliek száma. A szülők
megélhetése befolyásolja a gyermekek életkörülményeit is. Ezért nem mondhatjuk ki, hogy csak az
idősebb korosztály érdemel fokozott figyelmet a településen.
Az öregedési indexet a 3. táblázat mutatja be.
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3. táblázat
Az öregedési index

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
2008
2009
2010
2011
2012

248
181
179
174
176
185

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)
177
149
156
159
157
165

Öregedési index (%)
140,1%
121,5%
114,7%
109,4%
112,1%
112,1%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A belföldi vándorlás pozitív számot mutat 2008, 2009, 2011 évben, de mivel minimális az eltérés a
településre nem jellemző a folyamatos bevándorlás. 2010. évben a településről történő elvándorlás
volt inkább a jellemző. A belföldi vándorlási mutató szerint bár többnyire pozitív előjelet mutat, de
a számokat figyelembe véve mégis az elvándorlás a jellemző a településre, minimális bevándorlás
figyelhető meg.
A település azért nem vonzó belföldi bevándorlás szempontjából, mivel nincs munkahely. Továbbá
az utazási nehézségek miatt hátrányos helyzetben vannak az itt élők. A belföldi vándorlást a 4.
táblázat mutatja be.
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4. táblázat
Belföldi vándorlások
állandó jellegű
odavándorlás
43
43
36
27
n.a.

2008
2009
2010
2011
2012

elvándorlás

egyenleg

31
42
48
26
n.a

12
1
-12
1
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.)

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A természetes szaporodás szintén negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy az élve születések száma
kevesebb, mint az elhalálozások száma. Ez is annak a bizonyítéka, hogy a település elöregedő, így a
gyermekek és a fiatalok mellett egyre több esetben kell figyelni a főleg egyedül élő, magukra
maradt idős emberekre.
A természetes szaporodást az 5. táblázat mutatja be.
5. táblázat
Természetes szaporodás

2008
2009
2010
2011
2012

élve születések
száma
9
11
9
5
8

halálozások
száma
11
11
15
14
21

természetes
szaporodás (fő)
-2
0
-6
-9
-13
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden nemzet, minden állampolgár számára fontos érték.
A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi előírásainak
betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. Fontos, hogy végső célként minden
állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet
különböző területein.
Így: a







tanulásban,
a szociális és egészségügyi ellátásban,
a munkához jutásban,
a közszolgáltatások elérésében,
nemzetiségi nyelv használatában,
hagyományőrzésben.

A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt figyelmet fordít:
 a nevelés és oktatás területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére,
 közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítására,
 munkaerő – piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására,
 a hátrányos helyzetűek munkaerő – piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási
esélyeik javítására,
 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott szolgáltatások körében,
 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a közügyek irányításában.
Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek:
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 az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása,
 a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata:
-

a program megvalósításának koordinálása,
a program végrehajtásának nyomon követése,
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása,
az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása,
az esélyegyenlőségi terv megvalósításában az önkormányzati dolgozók tájékoztatása,
esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése,
folyamatos korrekciója.
Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja:
Almáskamarás Községi Önkormányzat célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem
tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol minden lakossal
szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az
önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokhoz.
Almáskamarás Községi Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemző részének célja:
Az Önkormányzat elsődleges célja számba venni a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 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 cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További cél meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A települési önkormányzatoknak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk,
amelyben helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös
tekintettel a mélyszegénységben élők, a gyermekek, a nők, az idősek, a fogyatékkal élők helyzetére
– oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
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A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekintetni, az
áttekintés alapján – szükség szerint – a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.
Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi
területek mindegyikén:






a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,
a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében,
akadálymentesítésben,
a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,
más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekintetni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
Továbbá 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 a HEP
IT tartalmazza.
Fő célkitűzéseink:
 az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok
meghozatalában, intézkedések megtételében,
 a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,
 a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése,
 egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű
csoportok számára:
-

mélyszegénységben élők,
munkanélküli emberek,
pályakezdő fiatalok,
alacsony iskolai végzettségű személyek,
nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,
gyermekek,
időskorú személyek,
fogyatékossággal élő emberek,

 Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
-

a foglalkoztatási,
a közoktatási,
a közművelődési,
a szociális,
az egészségügyi,
más közszolgáltatási területen.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének célja:
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
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Az Önkormányzat célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése,
amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók
helyzetének javítása szempontjából.
További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozza meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését Magyarország Alaptörvénye, valamint 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 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.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU
és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program,
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia,
Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az Ebktv. 31. §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők,
romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket.
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Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi
felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az
oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítására. Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.
Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát,
illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek.
Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások
betartása mellett megalkotott helyi rendeletei, melyek a lakosság alapvető létfeltételeit, a település
működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit
biztosítják az alábbiak:
 Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdés a. pontjában biztosított jogkörében, a Magyarországi helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 2.
pontja felhatalmazása alapján és az 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján:
„1. § (3) Almáskamarás Község Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon,
széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi
közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. „
A Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
-

-

-

településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
környezet-egészségügyi (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásai;
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
kistermelők, őstermelők számára – a jogszabályban meghatározott termékek
értékesítései lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
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-

hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül.

törvény

 Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2011.(XII.9.) önkormányzati rendeletet
alkotott. A rendelet szabályozza a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat, valamint a
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat.
 Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekek pénzbeli és
természetbeni támogatásáról szóló 10/2004.(IV.30.) önkormányzati rendeletet alkotott. A
rendelet szabályozza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.
A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a fenti feladat és hatásköröket érintő helyi
rendeletek alkotása, végrehajtása.
Az Önkormányzat mellett fontos említést tenni a Német Nemzetiségi Önkormányzatról. Az
Önkormányzat működésének célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük
ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése,
figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt
kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.
Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzat a 13/2012.(IV. 23.) határozatával fogadta el a
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Költségvetési koncepció:
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszere is 2013. évtől átalakult. A
korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a
feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve
egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi
költségvetésbe.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett
önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki.
Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől
függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek figyelembevételével készül az önkormányzat
költségvetési koncepciója.
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Gazdasági program:
Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő – testülete megalkotta és elfogadta a gazdasági
programját. A gazdasági program tartalmazza a település hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. A
gazdasági program tartalmazza a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a közfoglalkoztatást,
településfejlesztési célokat, egyes közszolgáltatások színvonalának fejlesztését.
Településrendezési terv:
Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló rendeletét 2005. évben alkotta meg a
15/2005.(XI.29.) önkormányzati rendeletével. Az előírások hatálya kiterjed Almáskamarás Község
közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket
alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani,
helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre
hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet. A település
településrendezési tervét a településszerkezet leírását az Önkormányzat a 118/2005. (XI.28.) KT.
határozatával fogadta el.
Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program:
A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésének stratégiai terve az Intézményi Közoktatási
Esélyegyenlőségi Program, melyet a Kunágota ÁMK dolgozott ki.
Ennek része egy alapos, részletes helyzetelemzés, a problémák feltárása és a célok meghatározása,
második része pedig a hátrányokat kiegyenlítő utasításokat bemutató Esélyegyenlőségi Intézkedési
Terv.
A Program szerint az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani
minden halmozottan hátrányos helyzetű tanuló és a sajátos nevelési igényű tanuló oktatási
helyzetére a közoktatási intézményekben.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Almáskamarás Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:
 A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás abból a célból jött lére, hogy a kistérség
lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és
az Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél
teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb
szintű ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést. Jelenleg az Önkormányzat a belső
ellenőrzési feladatellátásban vesz részt. Társulás székhelye Medgyesegyháza város.
 Kunágota – Nagykamarás – Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás a települések
közigazgatási területén a szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütemének fejlesztési feladatok, az
ehhez szükséges beruházások megvalósítása céljából jött létre. Társulás székhelye Kunágota
község.
 Kunágota – Almáskamarás – Dombiratos Óvoda Társulás a jogszabályokban előírt kötelező
alapfokú óvodai nevelési feladatok magasabb színvonalon történő ellátása céljából jött létre.
A társulás székhelye Kunágota község.
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 Dél – Békési Ügyelet Önkormányzati Társulás az ügyeleti ellátás biztosítása céljából jött
létre. A társulás székhelye Kunágota község. 2013. július 1. napjától együttműködési
megállapodás szerint biztosítják az önkormányzatok az ügyeleti ellátást.
 Dél – Kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás a térségi feladatokat ellátó települési szilárd hulladékkezelő
rendszerek kiépítése, a követelményeknek megfelelő szolgáltató rendszer kialakítása
céljából jött létre. A társulás székhelye Orosháza város.
 Közép – Békési Térség Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás a települések
egészséges ívóvízellátásának megvalósulása céljából jött létre. A társulás székhelye
Békéscsaba város.
 Tótkomlós és Térsége Állati Hulladék – kezelési Társulás a településeken keletkező állati
hulladék kezelése céljából jött létre. A társulás székhelye Tótkomlós város.
 Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal, (melynek közvetlen jogelődje Kunágota
Almáskamarás – Dombiratos Körjegyzőség volt), azzal a céllal jött létre, hogy Kunágota és
Almáskamarás Községek Önkormányzata polgármesteri, vagy a jegyző feladat – és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása, közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
Jelenleg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. §-a
alapján a társulási megállapodások felülvizsgálata folyik.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a TEIR – Az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal,
a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.
Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok még nem
elérhetőek. Ezeket a két év múlva a felülvizsgálat során pótolni kell.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen
elsősorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt
élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kitörjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitben mutatkoznak meg, és súlyos
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek között a
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő – piaci
esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira – a jóléti ellátások által
kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz
történő hozzáférés hiányosságaira vezethető vissza.
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az
érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó
társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve gyermekszegénység, valamint a falusi
környezet.
Az országban minden harmadik, kb. hárommillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan
jövedelmi szegénységben, és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben. Minden társadalom fokmérője,
miképpen bánik a magára maradt emberekkel.
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő
személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma
nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is
szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben
élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne
figyelne. A településen a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a
szerény körülmények között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet.
A községben nem jelentős a roma származású lakosok száma, így a cigányság szegregációja, illetve
ellenük irányuló diszkrimináció sem jelentkezik.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A lakosok alacsony jövedelemből élnek, a többség részére az Önkormányzat által nyújtott szociális
ellátás nyújt jövedelmi forrást. Az elmúlt évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban ma
már egyre nehezebb. Ennek legfőbb oka a nagymértékű munkanélküliség. Az emberek többsége a
korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs lehetőség. Sajnálatos
módon a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg, a szülők segítik ki a
fiatalokat. Szomorú, hogy jelenleg a nyugdíj tűnik a legbiztosabb bevételi forrásnak.
A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az viszont az
idősebbek elmondásaiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak,
gondolván arra, hogy egy haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, anyagi megterheléssel ne sújtsa.
A településen 465 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi
házban élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzettől, a
tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A lakások kb. 40. %-a
összkomfortos (villany, víz, gáz, szennyvízcsatorna, telefon, kábeltévé, internet). A színvonal
tekintetében nincs nagy eltérés, egy-két, a helyi viszonyokhoz képest „gazdagabb” porta is van, de
23

ezek sem a luxus kategóriába tartoznak. A zártkertek száma kb. 500 db, a település belterületén kb.
300 db beépítetlen terület van, melyek nagy részén különböző mezőgazdasági termékek
előállításával foglalkoznak.
Több hektáros földterülettel 7 fő rendelkezik, ezeken a területeken mezőgazdasági tevékenység
folyik.
Az önkormányzat adatbázisa szerint 234 db különböző gépjármű van a lakosság tulajdonában.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei, s
jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú
részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés
számos esetével találkozhatunk.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)
célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának
elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15. §-a szerint a helyi önkormányzat
a feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben –
biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
 közfoglalkoztatást szervez,
 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit,
 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez
támogatást nyújt.
Békés megyében a munkanélküliségi rátát (14,3 %) tekintve a mezőkovácsházi térségben elég
jelentős, a munkanélküliség, itt a legmagasabb. Ez Almáskamaráson is fokozottan jelentkező gond.
A rendszerváltás után a termelőszövetkezetek elsőként kerültek felszámolásra az országban. Az
addig itt, becsületesen dolgozó, fizikai munkát végző, de szakképesítéssel nem rendelkező emberek
elhelyezkedési esélyei a nullával lettek egyelőek. Az évek múlásával, életkoruk előre haladásával
sokaknak a mai napig is csak a különböző segélyezési formák, alkalmi munkák biztosítanak szerény
megélhetést.
A 90-es években számos nagyvállalat ment tönkre, zárta be kapuit, így a Békéscsabára,
Mezőkovácsházára bejáró dolgozók közül sokan utcára kerültek. Helyben, illetve a közelben
munkahely nincs. A legközelebbi lehetőség 20-40 km-re található. A mezőkovácsházi térségben
tervezett beruházásról, potenciális munkalehetőségről nem hallani.
Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben
foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket
elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek
szerinti bontásban.
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3.2.1. táblázat
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2012

fő
309
346
306
302
n.a.

fő
359
322
346
343
n.a.

fő
668
668
652
645
n.a.

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
nő
fő
77
70
76
74
n.a.

%
24,9%
20,2%
24,8%
24,5%
n.a.

férfi
fő
106
114
111
95
n.a.

%
29,5%
35,4%
32,1%
27,7%
n.a.

összesen
fő
183
184
187
169
n.a.

%
27,4%
27,5%
28,7%
26,2%
n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

(A helyzetelemzés készítésekor 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.)

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Almáskamaráson a teljes lakónépességhez képest milyen
arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy
milyen az arány a férfiak és nők között. Az adatok alapján magas a nyilvántartott álláskeresők
száma. 2009 és 2010 évben a férfiak körében nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. A nők
vonatkozásában az évek során alig történt változás a nyilvántartott álláskeresők száma
vonatkozásában. A településen jelenleg nem tapasztalhatók olyan gazdasági folyamatok, amelyek
az állástalanok számát csökkenthetnék, az önkormányzat a legfőbb foglalkoztató a településen,
elsősorban közfoglalkoztatás keretén belül.
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Az önkormányzat részt vesz a Kormány által meghirdetett Startmunka közfoglalkoztatási
programban. Ennek keretében hat területen indíthatott különböző projekteket. A közfoglalkoztatás
során az Önkormányzat önfenntartásának elősegítése volt a cél.
 Mezőgazdaság:
A mezőgazdasági program keretén belül zöldség – és növénytermesztés folyik. A
megtermelt zöldségeket az Önkormányzat által fenntartott Napközi Otthonos Konyha
használja fel. A mezőgazdasági program tervezése során az Önkormányzat elsősorban arra
törekedett, hogy a meglévő földterületeken minél több munkavállalót foglalkoztathasson.
 Téli és egyéb – Utcai bútorok készítése:
A program célja a településkép és a község infrastruktúrájának korszerűsítése, illetve
köztisztasági feladat javítása. A közfoglalkoztatottak fő feladata utca névtáblák készítése
kemény fából, a parkban lévő padok cseréje, fából készült egyedi hulladékgyűjtők és
virágládák készítése, kihelyezése.
 Téli és egyéb:
A program célja a közterületek, járdák, utak takarítása, járhatóvá tétele. A
közfoglalkoztatottak az Önkormányzat intézményeinél, valamint a településen élő idős,
rászoruló embereknél végzik munkájukat.
 Illegális hulladéklerakó felszámolása:
A cél a település bel – és külterületének megtisztítása, a tiszta környezet fenntartása. A
másik fő cél a település külterületén található illegális hulladéklerakó őrzése, védelmének
biztosítása.
 Mezőgazdasági földutak karbantartása:
A projekt megvalósításával az Önkormányzat szeretné megkönnyíteni a mezőgazdasági
telepek bekötését a közúti hálózatban, ezzel elősegítve a mezőgazdasági termények
biztonságos szállítását.
 Közúthálózat javítása:
Az Önkormányzat elsődleges célja a helyi közutak karbantartása, javítása, környezetének
rendbe tétele. A program másik célja a település belterületén található járdalapok javítása,
cseréje.
A közfoglalkoztatás terén az Önkormányzat további terve a térkő burkolat gyártása, valamint a
komposztáló ládák készítése.
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3.2.2. tábla
Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

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

2008

2009

2010

2011

2012

fő

183

184

187

169

0

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

6
3,3%
16
8,7%
26
14,2%
26
14,2%
15
8,2%
22
12,0%
19
10,4%
33
18,0%
20
10,9%
0
0,0%

5
2,7%
27
14,7%
23
12,5%
28
15,2%
17
9,2%
25
13,6%
22
12,0%
27
14,7%
9
4,9%
1
0,5%

6
3,2%
18
9,6%
19
10,2%
36
19,3%
21
11,2%
28
15,0%
28
15,0%
24
12,8%
7
3,7%
0
0,0%

5
3,0%
18
10,7%
15
8,9%
22
13,0%
28
16,6%
21
12,4%
26
15,4%
26
15,4%
8
4,7%
0
0,0%

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

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

(A helyzetelemzés készítésekor 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.)

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra,
hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok különösen
az országos és térségi adatokkal összevetésben rámutatnak arra, hogy az egyes korosztályokat
tekintve elégséges – e a meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat szükséges
tervezni. 2010. évben volt a legmagasabb a regisztrált munkanélküliek száma. Elmondhatjuk, hogy
az évek során alig történt változás a regisztrált munkanélküliek száma vonatkozásában. Bár
növekedés nem történt, de sajnos csökkeni sem csökkent a munkanélküliek száma, évek óta szinte
azonos szinten mozog. Az 51-55 éves korosztály tekintetében magas a regisztrált munkanélküliek
száma, ez a korosztály talál legnehezebben munkát.
3.2.3. táblázat
A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
év

2008
2009
2010
2011
2012

180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő
nő
77
70
76
74
n.a.

férfi
106
114
111
95
n.a.

fő
összesen
183
184
187
169
n.a.

nő
54
33
22
35
n.a.

férfi összesen
49
103
33
66
23
45
42
77
n.a.
n.a.

%
Nő
70,1%
47,1%
28,9%
47,3%
n.a.

férfi
46,2%
28,9%
20,7%
44,2%
n.a.

összesen
56,3%
35,9%
24,1%
45,6%
n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

(A helyzetelemzés készítésekor 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.)

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós
munkanélküliek. Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a
beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek közötti különbségre.
3.2.4. táblázat
Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2012

fő
62
60
57
59
n.a.

fő
78
83
86
88
n.a.

fő
140
143
143
147
n.a.

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
fő
4
5
4
3
n.a.

%
6,5%
8,3%
7,0%
5,1%
n.a.

Férfi
fő
4
9
7
10
n.a.

%
5,1%
10,8%
8,1%
11,4%
n.a.

összesen
fő
8
14
11
13
n.a.

%
5,7%
9,8%
7,7%
8,8%
n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

(A helyzetelemzés készítésekor 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.)

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A
pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen kilátástalan, mert helyben nincs munkahely.
Amennyiben szerencséjük van, talán valamelyik környező városban, vagy messzebb sikerül munkát
29

találniuk. A táblázat szerint főleg a pályakezdő férfiak száma növekszik, a férfiak nehezebben
tudnak elhelyezkedni.
A pályakezdő munkanélküliek magas száma abból is adódhat, hogy nem szereznek középfokú
végzettséget vagy szakképesítést, hátrányos helyzetű munkavállalónak kell tekinteni. A nem
megfelelő – alacsony vagy a munkáltatói igényektől eltérő – iskolai végzettség, szakképzettség az
elhelyezkedést megnehezíti.
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3.2.5. táblázat
Alacsony iskolázott népesség

év

2001
2011

15 éves és idősebb lakosság
száma összesen

15-X éves legalább
általános iskolát végzettek
száma

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő
823
821

fő
439
416

fő
384
405

fő
647
n.a.

fő
317
n.a.

fő
330
n.a.

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen
fő
176
n.a.

%
21,4%
n.a.

nő
fő
122
n.a.

férfi
%
27,8%
n.a.

fő
54
n.a.

%
14,1%
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

(A helyzetelemzés készítésekor csak a 2001. évi népszámlálásból állnak rendelkezésre települési adatok, várhatóan 2013 év folyamán nyilvánosságra
kerülnek a 2011. évi népszámlálási adatok is.)
Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma első látásra azért tűnik magasnak, mert 2011. évben az idősebb korosztályból sokan éltek
még, akik 6 elemi, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek.
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3.2.6. táblázat
Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

2008
2009
2010
2011
2012

nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen
Fő
183
184
187
169
n.a.

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
7
3,8%
3
1,6%
3
1,6%
4
2,4%
n.a.
n.a.

8 általános
fő
102
102
115
90
n.a.

%
55,7%
55,4%
61,5%
53,3%
n.a.

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
74
40,4%
79
42,9%
69
36,9%
75
44,4%
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

(A helyzetelemzés készítésekor 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.)

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az adattábla számszerűen mutatja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban
vannak az alacsony iskolai végzettségűek. A táblázat azt mutatja, hogy a településen magas az
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma.
A településen csak az Önkormányzat hivatalánál kell magasabb iskolai végzettség a munkakör
betöltéséhez. A közfoglalkoztatás során jelenleg a faüzemnél, illetve a járdalap készítő brigádnál
fontos a megfelelő szakirányú végzettség.
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3.2.7. táblázat
Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen
végzettek
általános iskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

év

2009
2010
2011
2012
2013

8. évfolyamot felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők száma

fő

Fő

%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Ez az adat arra mutat rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásban. A
településen jelenleg nincs általános iskolai felnőttképzés, erre igény sincs, és nem is indokolt.
A településen képzés szempontjából a Munkaügyi Központ által szervezett képzéseken vesznek
részt a regisztrált munkanélküliek, ezért nem indokolt a településen a felnőttképzés megoldása.
3.2.8. táblázat
Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

év

2009
2010
2011
2012
2013

középfokú
szakiskolai
felnőttoktatásb
felnőttoktatásb
an résztvevők
an résztvevők
összesen

szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők

gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

fő

fő

%

fő

%

fő

%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Középfokú felnőttoktatásban és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők száma nem ismert.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény célja
„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük
terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
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2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”2
A szociális ellátás formái:
„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.
(2)
(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint
aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
ab) rendszeres szociális segélyt,
ac) lakásfenntartási támogatást;
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bb) átmeneti segélyt,
bc) temetési segélyt;
c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint
ca) időskorúak járadékát,
cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”3
Természetben nyújtható szociális ellátások:
„47. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális
ellátás formájában
a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
b) a lakásfenntartási támogatás,
c) az átmeneti segély és
d) a temetési segély
nyújtható.”4
A települési önkormányzat a szociális helyzetük és rászorultságuk alapján a polgárokat pénzbeli,
vagy természetbeni ellátásban részesíti. A gyermekjóléti ellátásokat a gyermekek védelméről és a
gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján tervezi az önkormányzat.
Almáskamarás Községi Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2011.(XII.9.)
önkormányzati rendeletben meghatározott különböző támogatásokat az alábbiak szerint teljes
körűen biztosítja.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
 aktív korúak ellátása,
 lakásfenntartási támogatás,
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2
3
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 átmeneti segély,
 temetési segély
 méltányossági alapon ápolási díj.
Az önkormányzat képviselő – testülete – az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából
figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az
önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén
annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt nem írhat elő.
A Képviselő-testület 2006. évtől tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó
részére nem állapít meg ápolási díjat, de a 2006-ig megállapított hozzátartozók részére megállapított
ápolási díjat az Önkormányzat továbbra is folyósította. Ápolási díjban a 2012. évben május 31.
napjáig 2 fő részesült, ezt követően megszűnt a két fő ellátása.
Természetben nyújtott szociális ellátások:
 köztemetés,
 közgyógyellátás.
2013. január 1. napjától a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala biztosítja
az alábbi ellátásokat:





időskorúak járadéka,
ápolási díj,
közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A járási hivatal munkatársa minden héten, kedden 8-12 óráig tart ügyfélfogadást az Önkormányzat
épületében.
3.3.1. táblázat
Álláskeresési segélyben részesülők száma
év

15-64 év közötti
lakónépesség száma

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

2008
2009
2010
2011
2012

668
668
652
645
637

15
45
34
1
0

2,2%
6,7%
5,2%
0,2%
0,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A lakosság számához viszonyítva álláskeresési segélyben kevesen részesülnek, ami azt jelenti, hogy
nem minden munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni a
figyelmüket, hogy jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy valamilyen ellátást kaphassanak,
vagy legalább regisztrált munkanélküliek legyenek.
3.3.2. táblázat
Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

év

2008
2009
2010
2011
2012

nyilvántartott
álláskeresők
száma

álláskeresési járadékra jogosultak

fő

fő

%

183
184
187
169
181

29
57
36
47
19

15,8%
31,0%
19,3%
27,8%
10,5%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A helyzetelemzés során folyamatosan az a visszatérő jelenség mutatkozik, hogy a településen élők
körében állandó és emelkedő jelenség a munkanélküliség.
3.3.3. táblázat
Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
száma
rendszeres szociális
Foglalkoztatást
segélyben
helyettesítő támogatás
részesülők
(álláskeresési támogatás)
év

2008
2009
2010
2011
2012

fő

15-64 évesek
%-ában

fő

munkanélküliek
%-ában

145
50
29
38
29

21,71
7,49
4,48
5,89
4,55

0
51
71
112
143

0
27,72
37,97
66,27
79

Azoknak a
száma, akik 30
nap
munkaviszonyt
nem tudtak
igazolni és az
FHT
jogosultságtól
elesett
0
0
0
0
0

Azoknak a
száma, akiktől
helyi
önkormányzati
rendelet alapján
megvonták a
támogatást
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) a
hátrányos munkaerő – piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, akik
nem rendelkeznek rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel.
Foglalkozást helyettesítő támogatást álláskereső kaphat. Bérpótló juttatásra (2011. január 1-től),
illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (2011. szeptember 1-től) az jogosult, aki korábban
rendelkezésre állási támogatásban részesült. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert 2012.
január 1-től csak annak folyósítható ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben
legalább 30 nap munkaviszonyt (vagy 30 nap közérdekű önkéntes munkát) tud igazolni.
Az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő lakókörnyezetét tartsa
rendben. Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 14/2011.(XII.9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján:
Az az aktív korúak ellátást kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a törvényben
előírtakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házát, kertjét rendben tartani. Ennek
keretén belül köteles:
a.) a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartására, különös tekintettel az allergén és
gyomnövények irtására;
b.) az ingatlan előtti járdának, a járda melletti zöldterület úttestig terjedő teljes
területének gondozására, tisztántartására, szemét-és gyommentesítésére, télen a hó
eltakarítására;
c.) a lakás rendeltetésszerű használatára, állagának folyamatos karbantartására, a hozzá
tartozó kert és udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésére.
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján:
 egészségkárosodott személynek minősül, vagy
 a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családjában élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek
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ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban,
óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy
 a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek
családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb
feltételeknek megfelel
rendszeres szociális segélyre jogosult.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
A község lakásállománya 2008 – 2012 között állandónak mondható, lakásállomány növekedés nem
figyelhető meg. Az Önkormányzat tulajdonában mindössze hat szolgálati lakás van (orvos, védőnő,
jegyző, három pedagógus). A lakás bérbeadását csak az Önkormányzat alkalmazásában álló
közalkalmazott, illetve köztisztviselő igényelheti.
Almáskamarás közigazgatási területét figyelembe véve, csak belterületen él a lakosság. Külterületen
lakás nem található, illetve tanya sincs a településen.
A település belterületét figyelembe véve azonban az ingatlanok jelentős része elhanyagolt
állapotban vannak, üresen álló ingatlanokról van szó. Az ingatlanoknál az életveszélyt folyamatosan
igyekszik az Önkormányzat megakadályozni.
A községben jelenleg 3 db életveszélyes lakóépület található. Ebből kettő esetben az életveszély
elhárítása bontásra kötelezéssel elrendelésre került.
Jelenleg elhanyagolt, romos, de nem életveszélyes ingatlanok száma 5 db. Az öt ingatlanból három
tulajdonos nem almáskamarási lakos, fellelhetőségük nem ismert, illetve utolsó bejelentett címükön
nem elérhetők. Két esetben a tulajdonjog vitatott.
Üres, elhanyagolt, de nem romos és életveszélyes ingatlanok száma 18 db.
Természetesen a településen több üres ingatlan is található, azonban ezek állapota kielégítő, illetve
az épületek jó karbantartását a tulajdonosok a legszükségesebb mértékig elvégzik.
Az Önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani az életveszélyes állapot elhárításában kérés esetén.
3.4.1. táblázat
Lakásállomány
év

összes lakásállomány (db)

2008
2009
2010
2011
2012

466
466
465
465
465
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az almáskamarási lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A 465 házból kb. 100 üresen áll.
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A lakók kihalnak, az örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék megtartani, a többségük
értékesíteni szeretné. Ez szinte lehetetlen, annak ellenére, hogy az ingatlan árak nagyon alacsonyak.
A régóta üresen álló házak némelyike már romos állapotban van, azok értékesítése legfeljebb
telekáron lehetséges. A településen nincs sem bérlakás sem szociális lakásállomány. A településen
veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs.
3.4.3 táblázat
Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők

év

lakásfenntartási
támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési támogatásban
részesülők száma

2008

159

0

2009

168

0

2010

165

0

2011

203

0

2012

235

0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A táblázatban szereplők számára jelent komoly problémát az eladósodás, különösen a hátrányos
helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak.
Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná, vagy náluk kapcsolhatják ki fizetés
hiányában a közszolgáltatásokat. A helyi lakosok rászorultságtól függően lakásfenntartási
támogatást igényelhetnek. A településen folyamatosan nőt a lakásfenntartási támogatásban
részesülők száma. A településen fontos felhívni a figyelmet az Önkormányzat által biztosított
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szociális ellátások igénybevételéről, különösen a lakásfenntartási támogatásnak az igénylési
lehetőségéről.
Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendelet az önkormányzat.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Almáskamaráson telepek nem találhatók, szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Egészségügyi alapellátás:
Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja az 1. § szerint:
„1. §. a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az
egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában
közreműködők feladatainak meghatározásával,
b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,
c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát
és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon,
d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit,
e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények
védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi
szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel,
f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a
mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését,
optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését.”5
Az Egészségügyi törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között kötelező
feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és településegészségügyi feladatokat.
„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”6
„153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi
feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott
rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének
alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját
5
6

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
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hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál
kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és
aktívan kezdeményezi ezeket.”7
3.6.1. táblázat
Orvosi ellátás

év
2008
2009
2010
2011
2012

Felnőttek és
gyermekek részére
tervezett háziorvosi
szolgálatok száma
1
1
1
1
1

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok
által ellátott
szolgálatok száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Almáskamarás Községi Önkormányzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:






a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
fogorvosi alapellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
a védőnői ellátásról,
iskola – egészségügyi ellátásról.

A Képviselő – testület, a település lakosságszámára tekintettel felnőttek és gyermekek részére egy
egészségügyi alapellátási, vegyes körzetet alakított ki.
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a gyulai és a mezőkovácsházi szakorvosi
rendelőintézetbe utalja. Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen
személyek számára, szükség szerint betegszállító igényelhető. A járóbeteg szakorvosi ellátás
vonatkozásában a lakosság a gyulai Pándy Kálmán Kórházat részesíti előnyben, mivel a
közlekedés szempontjából könnyebb a megközelíthetősége.
Mezőkovácsháza 20 kilométerrel közelebb helyezkedik el, de mivel délután 15 óra után nincs
Mezőkovácsházáról autóbuszjárat Almáskamarás felé, ezért elsősorban Gyulára járnak a betegek
szakrendelés igénybevétele céljából.
A településen a háziorvos már nyugdíjas, de még jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban
dolgozik. A környező településeken is dolgoznak nyugdíjas háziorvosok. Évek óta gondot jelent a
kistelepüléseken a tartósan betöltetlen házi orvosi álláshelyek betöltése. A pályázati kiírásra
folyamatosan nincs jelentkező. Amennyiben a településen nem vállalja tovább a háziorvos a
település egészségügyi ellátását, akkor nehéz lesz orvost találni, annak ellenére is, hogy az
Önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani.

7

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
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Az egészségügyi alapellátás és a védőnői ellátás két külön bejárattal egy épületben helyezkedik el a
Szent István Parkban. Az épület akadálymentesítése megoldott. Az épület 1990-es években épült,
sajnos azonban a tetőszerkezet beázik, így az épület felújítása annak tetőcseréje mindenképpen
indokolt lenne az ellátás folyamatos biztosításához.
Fogorvosi ellátás nem működik a településen, de az Önkormányzat Nagykamarás Községi
Önkormányzattal közösen biztosítja a fogorvosi ellátást. A fogorvosi rendelő Nagykamaráson
található. A két település közötti távolság 2 km. Kerékpárral is könnyen megközelíthető.
A település nem rendelkezik mentőállomással. A legközelebbi mentőállomás Kunágotán van. A két
község közötti távolság 5 km.
A településen orvosi ügyelet sem működik, de az ügyeleti ellátást biztosítja az Önkormányzat. Az
ügyelet szintén Kunágotán érhető el.
Gyógyszertár szintén nem található a településen. Legközelebbi gyógyszertár Kunágotán és
Nagykamaráson érhető el.
A gyógyszerek kiszállítását azonban helyben a háziorvos ellátja. A rendelési idő alatt kiírt
gyógyszerek délután a házi orvosi rendelőben elérhetőek mindenki számára, ezért aki számára
nehezen megközelíthető a távolság miatt a gyógyszertár, azokat sem éri hátrány a településen.
A településen egy védőnői szolgálat működik. A védőnői körzet vonatkozásában a védőnői ellátást
Dombiratos településsel közösen látja el az Önkormányzat. Almáskamaráson 26 órát (kedd, szerda,
péntek), Dombiratoson 14 órát (hétfő, csütörtök) tölt a védőnő.
3.6.2. táblázat
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év
2008
2009
2010
2011
2012

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma
61
59
54
56
57
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma az egészségügyi ellátás egyik fontos
mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult
személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Három jogcímen
kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt alanyi jogon, normatív alapon, méltányossági alapon.
3.6.3. táblázat
Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008

13

2009
2010
2011
2012

10
9
12
19
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó (a
közeli hozzátartozó meghatározása a Ptk. 685. § b) pontja) ha állandó és tartós gondozásra
szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek
gondozását, ápolását végzi.
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy
kérelmére szintén ápolási díj kerül megállapításra.
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
 étkezni, vagy
 tisztálkodni, vagy
 öltözködni, vagy
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 illemhelyet használni, vagy
 lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.
Az önkormányzat képviselő – testülete – az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
fennállása esetén – méltányossági alapon ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A jogosultság
megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy
kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt nem
írhat elő.
A Képviselő-testület 2006. évtől tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó
részére nem állapít meg ápolási díjat, de a 2006-ig megállapított hozzátartozók részére megállapított
ápolási díjat az Önkormányzat továbbra is folyósította. Ápolási díjban a 2012. évben május 31.
napjáig 2 fő részesült, ezt követően megszűnt a két fő ellátása.
Szűrővizsgálatok:
Sajnálatos, hogy a hosszú évtizedeken keresztül szintén helybe érkező tüdőszűrő mára megszűnt.
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára a kötelező szűrővizsgálatokat a védőnő, a
háziorvos bevonásával rendszeresen elvégzi. A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti státusz
vizsgálatát a védőnő, orvos bevonásával, az iskoláskorú gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező
szűrővizsgálatát a védőnő, orvos bevonásával végzi.
Szociális alapszolgáltatás:
Az Önkormányzat szociális alapszolgáltatás keretén belül gondoskodik az étkeztetésről, házi
segítségnyújtásról, családsegítésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról. A jelzőrendszeres
házi segítésnyújtást Medgyesegyháza gesztorságával biztosítja az Önkormányzat.
Az alapszolgáltatást az Önkormányzat az Idősek Klubján keresztül látta el 2011. április 30-ig. A
Képviselő – testület a nappali ellátás megszüntetéséről döntött 2011. május 1. napjától, mivel nem
kötelezően ellátandó feladata volt az Önkormányzatnak. A nappali ellátás további működtetéséhez
nem tudott anyagi forrást biztosítani a fenntartó.
A Képviselő – testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2011.(XII.9.)
önkormányzati rendeletben szabályozza az ellátásokat.
A szociális alapellátás vonatkozásában Almáskamarás Községi Önkormányzat határozatlan idejű
működési engedéllyel rendelkezik. A működési engedélyt a Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala adta ki. (Határozat száma: III-C-001/1804-1/2012. Kelte: 2012.
december 7. Jogerőre emelkedés: 2012. december 28. napja)
A tárgyi feltételek megfelelőek. A szolgáltató a jogszabályokban előírt szabályzatokkal rendelkezik.
Szociális étkeztetés: kötelezően ellátandó alapszolgáltatási feladat minden településen. A szociális
étkezés tekintetében van, aki nem igényli a házhoz szállítást, de aki igényli azok részére a szociális
gondozók viszik el lakásukra. Az étkeztetésben részesülők száma átlagosan éves szinten 31 fő.
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2012. évben 26 fő új igénylő volt. 2012. évben 7.856 adag került kiosztásra. A térítési díj mértékét
az Önkormányzat rendeletben szabályozza.
Házi segítségnyújtás: kötelezően ellátandó alapszolgáltatási feladat minden településen. Az
ellátottak száma éves szinten átlagosan 9 fő. Az ellátottak engedélyezett száma 9 fő.
A házi segítségnyújtás vonatkozásában a szociálisan rászorultak nem fizetnek térítési díjat.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a kistérségre vonatkozóan 2008-ban bevezetett szolgáltatási
forma, a mezőkovácsházi kistérség 18 települését látja el, gesztor település Medgyesegyháza város.
24 órás szolgáltatást nyújt veszélyt elhárító jelzőkészülékkel rendelkező kliensek részére.
Településünkön jelenleg 6 db készülék van kihelyezve.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a szociálisan rászorultak nem fizetnek
térítési díjat.
Családsegítés:
Az egyre inkább növekvő szociálisan hátrányos helyzetű családok és gyermekek száma megkívánta,
hogy a szociális törvényben meghatározott klasszikus családsegítés, mint alapszolgáltatási forma is
beépüljön a szolgáltatások közé, mivel a gyermekjóléti szolgálat eredendően csak gyermekekkel és
azok problémáival foglalkozik, de azon családok száma is egyre nő, ahol már nincs kiskorú
gyermek és szükség lenne iránymutató és hathatós szakmailag hozzáértő dolgozó segítségére. A
településen ezt a feladatot szintén a családgondozó látja el.
Ebben az ellátási formában fogadóórán 170 fő vette igénybe a családgondozó segítségét. Legtöbb
esetben ügyintézéshez (232 esetben), foglalkoztatással kapcsolatos segítségnyújtáshoz (64 esetben)
anyagi természetű problémák kezeléséhez (3 esetben), információkéréshez (62 esetben), életviteli
segítségnyújtáshoz (4 esetben), családi kapcsolathoz (20 esetben) kértek segítségnyújtást.
A számok mutatják, hogy a legtöbben hivatalos ügyintézéshez kértek segítséget. Jellemző továbbá,
hogy életvezetési tanácsot, pénzhiány miatt bevásárlási tanácsot kell nyújtania a családgondozónak
a településen.
A településen indokolt az élelmiszer segélycsomagok folyamatos osztása. A pályázati kiírásokat
indokolt folyamatosan figyelemmel kísérni.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást,
gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.
Közétkeztetés:
Az önkormányzat a közétkeztetést a településen pályázati beruházás során felújított, új
eszközökkel felszerelt saját konyhával oldja meg. A konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai
napközis gyermekek, szociális étkeztetést igénylők számára. Továbbá a településen élők közül
bárki igénybe veheti a szolgáltatást. A térítési díjakat az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A konyha épülete akadálymentesített.
Mivel a konyhában naponta, minden korcsoport számára csak egyfajta ebéd készül, ezért fokozottan
kell figyelni az egészséges táplálkozásra. A havi étrendet a körzeti orvos áttekinti, ha szükséges
javaslattal él. Amennyiben az étlapot megfelelőnek ítéli, aláírásával hagyja jóvá.
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Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki
számára elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.
A szociális étkezést igénybe veszik azok is, akiknek a fizikai állapota, betegsége miatt a főzés
nehezére esik.
Szociális étkeztetés igénybevételére azonban az elhanyagolt, alkoholizáló életmódot folytatók,
valamint az önhibájukon kívül szerény körülmények között élők figyelmét kell felhívni, mert csak
így jutnak rendszeresen meleg ételhez. Tapasztalat szerint ez a réteg nehezen vesz igénybe
bármilyen szolgáltatást a településen. Őket igyekeznek a szociális munkával foglalkozók
feltérképezni és tájékoztatni az ellátás igénybevételéről.
Sport:
A fentieken túl a sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségek
tekintetében település minden lakója számára elérhető.
Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A településen az iskola épületénél található a
tornaterem. Az iskola udvarán található egy sportpálya, melynek felújítása aszfalttal történő ellátása
szükségszerű. Az iskola udvarán az iskolai tornaórák csak részben megtarthatóak.
Az óvodában külön tornaszoba nincs, a gyerekek testnevelése az iskola tornatermében folyik.
Úszásoktatásra a gyerekek Medgyesegyházára járnak.
A sportfoglalkozások megtartásához fontos lenne az iskola udvarában futballpályát,
kézilabdapályát, kosárlabdapályát kialakítani, valamint asztaliteniszezésre alkalmas helyet
biztosítani.
A település szélén található egy sportpálya. A sportöltöző korszerűsítésére szintén pályázati pénzek
felhasználásával nyílt lehetőség.
Nagy sikere van az évente – Falunap keretében – szervezett sportrendezvényeknek (futball,
kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz).
A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi körülményeket figyelembe véve, a
település minden lakója számára elérhető. A sportpálya felújításával ennek a lehetőségét szeretnénk
szélesíteni.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont és az 53. § (1) bekezdés
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak
megfelelően az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A
képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és
szervei: a polgármester, bizottság, a képviselő-testület hivatala látja el. A Képviselő-testület
tagjainak száma 5 fő. A Képviselő – testület egy bizottságot hozott létre az Ügyrendi Bizottságot.
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-, rendkívüli ülést tart. Évente
egy alkalommal nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. A nyilvános ülésre, a napirend
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érintettjei, a pártképviselők, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke meghívást kapnak. A
település lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból értesül az ülés időpontjáról,
napirendjéről.
A Képviselő-testület által meghozott rendeletek szintén az Önkormányzat hirdetőtábláján kerülnek
kifüggesztésre.
Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzat célja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény alapján a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük
ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése,
figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt
kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.
Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzat a 13/2012.(IV. 23.) határozatával fogadta el a
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A nemzetiségi önkormányzati feladat – és hatáskörök a
Nemzetiségi Önkormányzat testületét illetik meg. A Nemzetiségi Önkormányzatot az elnök
képviseli. A Nemzetiségi Önkormányzat testülete 4 főből áll. A Képviselő testület az ülés
napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-, rendkívüli ülést tart. Évente egy alkalommal nyilvános
ülés keretében közmeghallgatást tart.
A Nemzetiségi Önkormányzat határozatait az Önkormányzat hirdetőtábláján kell kihirdetni.
A civil szervezetek rendszeres üléseinek, próbáinak a Művelődési Ház ad otthont, ahol
rendezvényeiket is megszervezhetik.
Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés, szintén a Művelődési Házban, a
könyvtárban vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Mivel jelenleg csak két számítógép használható a
nyilvános internet szolgáltatásra, a gépek állományának növelése indokolt. Egyre nagyobb az igény
ügyintézések céljából a számítógépek használatára.
Azért is fontos az épület felújítása, mivel csak a könyvtár helyiségét sikerült pályázati forrásból
felújítani, az épület többi része elavult, nem a kor követelményeinek megfelelő. Az
akadálymentesítés szintén nem megoldott, ezért az épület megközelítése nehézséget okoz a
mozgáskorlátozottak számára.
A könyvtár felújítása pályázati pénzeszközből megvalósult. A könyvtár folyamatos állomány
gyarapítása, új könyvek vásárlása fontos lenne.
A helyi lakosok Almáskamarás Község honlapjáról (www.almaskamaras.hu) tájékozódhatnak a
település életét érintő kérdésekről, hírekről.
A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség.
A helyi közösségi szolidaritásnak szép példái vannak a településen. A települési rendezvényeknek a
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi civil szervezetek aktív résztvevői.
A településen élelmiszercsomagok mellett, ruhaosztás működik.
A Szülői Munkaközösség tagjai is kiveszik részüket az óvodai – iskolai adománygyűjtési
akciókban, önkéntes munkákban.
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A településen nem jelentős a roma lakosság, így értelemszerűen roma nemzetiségi önkormányzat
sem tevékenykedik.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Munkanélküliség, magas
álláskeresők száma.

fejlesztési lehetőségek

a

nyilvántartott Tanácsadás:
Figyelemfelhívás az Önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségéről.
Kapcsolattartás:
Munkaügyi Központba történő irányítás
regisztráció
céljából,
ellátások
igénybevételéhez.
Folyamatos kapcsolattartás a Munkaügyi
Központtal.
Hivatalos ügyek intézésének nehézségei.
Az
Önkormányzatnál
a
családgondozó
segítségnyújtása hivatalos papírok kitöltésében.
Családgondozó életvezetési tanácsadása.
Eladósodás felbukkanása.
Figyelemfelhívás Önkormányzat által biztosított
szociális
ellátások
igénybevételéről.
Lakásfenntartási támogatás igénybevételének
lehetőségéről való tájékoztatás.
Alacsony iskolai végzetséggel rendelkezők Munkaügyi Központ által szervezett képzéseken
száma magas.
történő részvétel az elhelyezkedés esélyének
növelése érdekében.
Szociális étkeztetést igénybevevők hiánya.
Szociális étkeztetés igénybevételéről történő
tájékoztatás.
Szociális
alapszolgáltatásban
dolgozók által a rászorulók felkutatása. Az
étkeztetés igénybevételéhez segítségnyújtás.
Mélyszegénységben élők bevásárlási nehézségei Élelmiszer segélycsomagok osztása.
pénzhiány miatt.
Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel
kisérése.
Egészségügyi intézmény állapot romlása.
Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel
követése az épület felújítása, tetőcseréje
vonatkozásában.
Ügyintézéshez biztosított számítógépek száma Művelődési Ház felújítása, internet elérhetőség
kevés.
további kialakítása a könyvtár mellett.
Művelődési
Ház
akadálymentesítésének
biztosítása.
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Almáskamarás község állandó népességének száma: 983 fő.
Ebből 0 – 14 éves 165 fő, 0 – 18 éves 200 fő.
A gyakorlatban ebből a korosztályból kerülhetnek ki a veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorú
gyermekek száma.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
4.1.1. 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

21

2009

0

0

23

2010

1

0

27

2011

1

1

27

2012

1

1

24
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe került, 2012. december 31. napjáig a települési önkormányzat jegyzője védelembe vette a
gyermeket. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedést 2013. január 1.
napjától a Járási Hivatal látja el.
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A település gyermekjóléti szolgáltatás működik. A gyermekjóléti szolgáltató képviselője a
településen élő, azt jól ismerő, helyi lakos. Jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, a járási hivatal
ügyintézőjével, családokkal és a köznevelési intézményekkel (óvoda, iskola).
Az Önkormányzat az önálló gyermekjóléti szolgáltató működésére a Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala működési engedélyt adott határozatlan időre.
(Határozat száma:
BSz/1736-3/2011. Kelte: 2011. október 28. Jogerőre emelkedett: 2011. november 22. napján.)
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.
A gyermekek védelmét:






pénzbeli és természetbeni ellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése

szolgálja.
A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt öt évben stagnál a védelembe vett
gyermekek száma. A veszélyeztetett gyermekek száma azonban magas a településen.
Természetesen, ha csak egyetlen esetre kerülne sor, az is sok lenne, mert az a gyermek fejlődését,
jövőjét veszélyezteti. Az életben egy ilyen szituáció, indíttatás a felnőttkorra is kihatással lehet. A
korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a védelembe vételre, a jelenlegi
helyzetben már felmerülő probléma a családok megélhetése, ez családi konfliktusokhoz vezet, és
felmerül a gyermekek elhanyagoltsága is.
A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének
szinten tartása, javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy a lakosság létszámához képest nem
magas a védelembe vett gyermekek száma.
4.1.2. táblázat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

2008
2009
2010
2011

Rendszeres
gyermekvédel
mi
kedvezménybe
n részesítettek
száma
174
169
187
167

Ebből
tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma
13
13
9
11

Kiegészítő
gyermekvédel
mi
kedvezménybe
n részesítettek
száma
0
0
0
0

2012

172

12

0

év

0
0
0
0

Rendkívüli
gyermekvédel
mi
kedvezménybe
n részesítettek
száma
1
0
1
0

0

0

Ebből tartósan
beteg fogyatékos
gyermekek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában szinte alig változott a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz
viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható
meg. Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket
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nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerül.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Mint látható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma szinte alig változik.
Ez is annak bizonyítéka, hogy a családok helyzete nem változik, egyre nehezebben viselik a
kevesebb jövedelemből az egyre növekvő kiadások rendezését. Munkahely hiányában alig fog
bekövetkezni változás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeklétszám
vonatkozásában. A 18 év alatti gyermekek száma a településen 200 fő, 2012 évben pedig rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma 172 fő volt. A gyermekek 86 %-a részesül
ebben az ellátásban, ami nagyon magas arány.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy köznevelési
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.
Ennek formái:
 gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,
 pénzbeli támogatás,
 külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
A gyermekek jogán járó helyi juttatás a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő vagy a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került gyermeket gondozó családoknak állapítható meg
pénzbeli vagy természetbeni formában.
Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban
részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként
jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Különösen a szociális
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy
iskoláztatás.
A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő terjeszti elő. 2012.
évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem került sor. Ez annak is
köszönhető, hogy a gyermekjóléti szolgálat minden segítséget megad ezeknek a családoknak, így
megelőzve azt, hogy válsághelyzetbe kerüljenek.
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4.1.3. táblázat
Kedvezményes óvodai – iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya

év

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

2008

35

43

15

57

0

58

2009

34

41

1

41

4

81

2010

27

37

2

37

12

37

2011

27

33

1

33

6

178

2012

33

77

5

83

6

78

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúl években. A
támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik.
A településen 2007. szeptember 1. napjától alapfokú közoktatási intézményfenntartói társulást
hozott létre Kunágota, Almáskamarás és Dombiratos községek. Az intézményfenntartó társulás
székhelye Kunágota község volt. A társulás során Almáskamarásról a 7-8. osztály Kunágotán
folytatta tanulmányait, majd 2009. szeptember 1. napjától a 5-8. osztály tanult a székhely
településen. 2012. szeptember 1. napjától ismét helyben tanulnak az általános iskolás gyermekek. A
táblázatban az ingyenes étkezésben résztvevő 1-8. évfolyamon résztvevők vonatkozásában azért
van ekkora eltérés az évek során. A 2008 és a 2009 évben az iskola 1-6. osztályának adata, 2010 és
a 2011 év során az 1-4. osztályának adata, a 2012 évben az 1-8. osztály adata szerepel.
A táblázat szerint feltűnő, hogy a nyári étkeztetésben részesülő gyermekek száma 2011. évben
kiugróan magas. 2011. évben az Önkormányzat az igényelt támogatáson kívül további
hozzájárulásban részesült. A gyermekek étkeztetése a szünidőben nem biztosított, ezért indokolt a
nyári gyermekétkeztetés folyamatos biztosítása a településen. Az adatok azonban azt is mutatják,
hogy alacsony a nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma. A település az lenne a
cél, hogy minél többen vegyék igénybe a kedvezményes étkeztetést a jogosultak közül a szünidő
alatt.
Almáskamaráson nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, így
anyanyelvüknek és kulturális helyzetüknek megfelelő pedagógiai programra sincs szükség.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és
ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körébe gondoskodik:






a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
a fogorvosi alapellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
a védőnői ellátásról,
az iskola-egészségügyi ellátásról.

Védőnői ellátás:
4.3.1. táblázat
Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2008

1

33

2009

1

38

2010

1

38

2011

1

36

2012

1

35
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen egy védőnői szolgálat működik. A védőnői körzet vonatkozásában a védőnői ellátást
Dombiratos településsel közösen látja el az Önkormányzat. Almáskamaráson 26 órát (kedd, szerda,
péntek), Dombiratoson 14 órát (hétfő, csütörtök) tölt a védőnő.
A védőnő az orvosi rendelő épületében kialakított védőnői szobában látja el a kisbabákat,
tanácsaival segíti a kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat,
figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit. A védőnő két települést lát
el. Almáskamarás és Dombiratos kis település, így egy védődő elegendő a feladat ellátásra. Az
ellátás jellege vegyes körzet.
A védőnői feladatellátás körébe Almáskamaráson a gondozottak száma:





0-7 éves korosztályig 50 fő,
várandós: 5 fő
óvodás: 42 fő
általános iskolás: 87 fő.

Védőnő az alábbi időpontban tart fogadóórát, tanácsadást:
 Kedd: 8 – 10-ig védőnői fogadóóra,
 Szerda: 8 – 10-ig védőnői tanácsadás,
 Péntek: 8- 10-ig védőnői fogadóóra.
Telefonos elérhetőség korlátlan. Bármikor elérhető a kismamák, anyukák számára.
A veszélyeztetett gyermekek megoszlása 2012. évben:
Védőnő által gondozott családok száma: 45
Gondozott gyermekek száma: 60 fő
ebből:
egészségügyi indok miatt veszélyeztetett gyermekek száma: 5 fő
környezeti okok miatt veszélyeztetett gyermekek száma: 17 fő
egészségügyi + környezeti okok miatt veszélyeztetett gyermekek száma: 6 fő
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Gyermekorvosi ellátás:
4.3.2. táblázat
Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen
felnőtt
háziorvosi
praxis/ok
száma

Háziorvos által
ellátott
személyek száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt házi orvos által ellátott
gyerekek száma

2008

0

9260

0

n.a.

2009

0

8787

0

n.a.

2010

0

8557

0

n.a.

2011

0

8931

0

n.a.

2012

0

n.a.

0

n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

(A helyzetelemzés készítésekor 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.)

A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetű
háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem működtet.
4.3.3. táblázat
Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból felvett
gyerekek száma
Működő összes
(munkanélküli szülő,
bölcsődei férőhelyek
veszélyeztetett gyermek,
száma
nappali tagozaton tanuló
szülő)

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
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen bölcsőde nem működik.
A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott.
Súlyosan beteg, fogyatékos gyermekek száma: 1 fő.
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Betegségük, fogyatékosságuk mértékének megfelelő ellátást számukra a békéscsabai szakszolgálat
biztosít.
Almáskamaráson önálló gyermekjóléti szolgáltató működik, annak képviselője a településen élő,
azt jól ismerő, helyi lakos. Jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, járási hivatallal
ügyintézőjével, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe kerül 2012. december 31-ig a települési önkormányzat jegyzője, 2013. január 1.
napjától a Mezőkovácsházi Járási Hivatal védelembe veszi a gyermeket.
Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekek pénzbeli és természetbeni
támogatásáról szóló 10/2004.(IV.30.) önkormányzati rendeletet alkotott. A rendelet szabályozza a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.
Krízishelyzetben igénybe vehető a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
Fontos a településen a gyermekjóléti szolgáltató munkája, mivel a gyermekek körében már érkezett
jelzés drogfogyasztásról és fiatalkori bűnelkötésről.
Fontos figyelmet fordítani a köznevelési intézményekben a különböző anyagi helyzetre, ami az
öltözködésben is megmutatkozik. Az elszegényedés miatt egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres étkeztetésére, a nyári
gyermekétkeztetés területén is.
Fokozott figyelmet kell fordítani továbbá az érzelmi és testi bántalmazások megelőzésére.
A felügyelet nélküli gyermekek szintén figyelemre szorulnak, hiszen gyakran károkozás történik a
parkokban. A kihelyezett fapadok, virágládák, önkormányzati intézmények állagának megvédése
érdekében indokolt lenne térfigyelő kamerák elhelyezése a településen. A sportpálya felújításával a
közösségi élet is fellendülne a településen.
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi
lehetőségekhez mérten biztosított.
Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A településen az iskola épületénél található a
tornaterem. Az iskola udvarán található egy sportpálya, melynek felújítása aszfalttal történő ellátása
szükségszerű. Az iskola udvarán az iskolai tornaórák csak részben megtarthatóak.
Az óvodában külön tornaszoba nincs, a gyerekek testnevelése az iskola tornatermében folyik.
Úszásoktatásra a gyerekek Medgyesegyházára járnak.
A sportfoglalkozások megtartásához fontos lenne az iskola udvarában kialakítani futballpályát,
kézilabdapályát, kosárlabdapályát kialakítani, valamint asztaliteniszezésre alkalmas helyet
biztosítani.
A település szélén található egy sportpálya. A sportöltöző korszerűsítésére szintén pályázati pénzek
felhasználásával nyílt lehetőség.
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A szabadidős és szünidős programokon a település minden gyermeke részt vehet. A programok
elsősorban az iskola épületében érhető el. Ilyen a kézilabda és sportkör, képzőművészeti
foglalkozás.
Az önkormányzat a közétkeztetést a településen pályázati beruházás során felújított, új
eszközökkel felszerelt saját konyhával oldja meg. A konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai
napközis gyermekek, szociális étkeztetést igénylők számára. Továbbá a településen élők közül
bárki igénybe veheti a szolgáltatást. A térítési díjakat az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A konyha épülete akadálymentesített.
Mivel a konyhában naponta, minden korcsoport számára csak egyfajta ebéd készül, ezért fokozottan
kell figyelni az egészséges táplálkozásra. A havi étrendet a körzeti orvos áttekinti, ha szükséges
javaslattal él. Amennyiben az étlapot megfelelőnek ítéli, aláírásával hagyja jóvá.
4.3.4. 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 családi napközi nem működik.
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4.4.1. táblázat
Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek

40

Óvodai férőhelyek száma

2

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

7.30 - 16.30
2013.08.19. - 2013.08.31.

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet

Fő

Hiányzó létszám

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen egy napközi otthonos óvoda működik, két óvodai csoporttal. Az óvodai férőhelyek
száma 40. Az óvodába beíratott gyermekek száma jelenleg 42 fő. A két és féléves korú gyermek
csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha minden harmadik életévét betöltött gyermek
számára biztosított az elhelyezés és még van üres férőhely.
Az óvodás gyermekek már az óvodában ismerkednek a német nyelvvel. Mondókákat, dalokat,
verseket tanulnak németül, hogy mire első osztályba kerülnek, ne legyen számukra idegen a német
nyelv.
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4.4.3. táblázat
Óvodai nevelés adatai

év

3-6 éves
óvodai
korú
gyermek
gyermekek csoportok
száma
száma

óvodai
óvodai
feladatférőhelye
ellátási helyek
k száma
száma

óvodába
beírt
gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

35

2

50

1

35

0

2009

36

2

50

1

36

0

2010

25

2

40

1

25

0

2011

26

1

40

1

26

0

2012

38

2

40

1

38

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvodai férőhelyek számánál kevesebb az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma. Ezt
azt mutatja, hogy csökken a gyermeklétszám, kihasználatlan az óvoda.
4.4.4. táblázat
Az óvodai ellátás igénybevétele
2012-2013. év

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

Összesen

székhely
Az intézménybe beíratott
gyermekek létszáma

0

Más településről bejáró
gyermekek létszáma

0

az intézménybe beíratott,
20%-ot meghaladóan
hiányzott gyermekek száma
(az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)

0

a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek
létszáma

0

a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos
helyzetűek létszáma

0
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tagóvoda
Az intézménybe beíratott
gyermekek létszáma
Más településről bejáró
gyermekek létszáma
az intézménybe beíratott,
20%-ot meghaladóan
hiányzott gyermekek száma
(az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek
létszáma
a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos
helyzetűek létszáma

15

5

12

9

1

1

42
1

3

3

0

0

0

6

13

4

12

8

1

38

5

3

5

2

0

15

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésben történő részvétele
jelentősen javult a településen. A különböző okokra visszavezethető nagyobb mértékű hiányzás a
hátrányos helyzetű csoportok későbbi sikeres oktatási részvételére lehet negatív hatással.
A táblázatban látszik, hogy elég magas a harmadik életévét betöltött óvodába beíratott gyermekek
száma. Valószínű, hogy az óvodáztatási támogatás is elősegíti azt, hogy óvodába járjon a gyermek.
4.4.7. táblázat
Általános iskolában tanulók száma

Általános iskola
1-4 évfolyamon
tanulók száma

Általános iskola 58 évfolyamon
tanulók száma

általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

42

0

42

42

100,0%

2011/2012

38

0

38

37

97,4%

2012/2013

41

46

87

57

65,5%

tanév

napközis tanulók száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, közoktatási intézmény
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, közoktatási intézmény

Az általános iskolai oktatás 2007. szeptember 1. napjától Kunágota – Almáskamarás - Dombiratos
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében valósult meg. Az általános iskolai korosztályból
a 5-8. osztályos diákok Kunágotán a székhely településen tanultak. 2012. szeptember 1. napjától
ismét helyben Almáskamaráson tanul az 1-8. osztály. A 2012/2013. tanévben azért ilyen kimagasló
a tanulói létszám. Almáskamaráson az általános iskolában német nemzetiségi nyelv oktatása folyik.
2013. szeptember 1. napjától ismét önálló intézményként fog működni.
4.4.8. táblázat
Általános iskolák adatai

tanév

általános
általános iskolai osztályok száma iskolai feladatáltalános iskolai osztályok száma
a gyógypedagógiai oktatásban
ellátási helyek
száma
1-4
5-8
1-4
5-8
összesen
összesen
évfolyamon évfolyamon
évfolyamon évfolyamon

db

2010/2011

4

0

4

0

0

0

2

2011/2012

4

0

4

0

0

0

2

2012/2013

4

4

8

0

0

0

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, közoktatási intézmény
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, közoktatási intézmény

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

tanév

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

%

2010/2011

7

100

2011/2012

2

100

2012/2013

11

100
Forrás: TeIR, KSH Tstar, közoktatási intézmény
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, közoktatási intézmény

Nyolcadikos osztályt ismétlő tanuló nem volt. A táblázat a Kunágotán ballagó diákok adatait is
tartalmazza.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A településen egy általános iskola működik, melyben egyaránt tanulhat különleges bánásmódot
igénylő gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő
gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek. Az iskolai oktatásban nem tapasztalható
sem hátrányos megkülönböztetés, sem szegregáció. Minden gyermek német nemzetiségi nyelvet
tanul.
A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében pl.: gyógypedagógus
heti hét órában foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Drogfogyasztás
bűnelkövetés.

felbukkanása,

fejlesztési lehetőségek
fiatalkori Szülő, iskola környezet együttes odafigyelése.
Jelzőrendszer hatékony működése.
Felvilágosítás a helyi körzeti megbízottal iskolai
oktatás keretén belül.
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A nyári gyermekétkeztetésben
alacsony száma.

Veszélyeztetett
magas.

kiskorú

résztvevők Cél, hogy minden érintett gyermek vegye
igénybe
a
kedvezményes
nyári
gyermekétkeztetést a szünidő alatt.
Cél, hogy a nyári gyermekétkeztetést az
Önkormányzat a továbbiakban is biztosítsa.
Gyermekjóléti szolgáltató közreműködése az
étkeztetést elutasító szülők meggyőzésében.
Változatos étrend biztosítása a Napközi
Otthonos Konyhán.
Élelmiszercsomagok osztása.

gyermekek

száma Segítségnyújtás.
Jelzőrendszer hatékony együttműködése. A
jelzésre
kötelezettek
haladéktalan
kapcsolatfelvétele
a
gyermekjóléti
szolgáltatóval.

Felügyelet nélküli gyermekek előfordulása a Polgárőr Szervezet, valamint a helyi körzeti
településen.
megbízott fokozott ellenőrzése a településen.
Térfigyelő kamerák kihelyezése a településen.
Sportpálya
felújítása
közösségi
élet
előmozdítása érdekében.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint
 a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári,
politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,
 a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés,
előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén,
 szociális biztonság területén.
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő
bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi
állapot, anyaság, és terhesség tekintetében.
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5.1.1. táblázat
Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év

2008
2009
2010
2011
2012

Munkavállalási korúak
száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

359
322
346
343
n.a.

309
346
306
302
n.a.

159
142
156
183
n.a.

139
140
136
132
n.a.

106
114
111
95
n.a.

77
70
76
74
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre.)
A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a
munkanélküliség. A foglalkoztatottak száma tippelt adat. A munkanélküli nők száma magas a
táblázat szerint, ez abból is adódik, hogy a szakképesítéssel rendelkezők száma alacsony.
A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési
programokban. A szakképesítéssel nem rendelkező nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a
férfiaké. Ez talán a fizikai állóképesség miatt lehet így. Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is
jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt részesítik előnyben. Nem megy el GYES-re, és nem ő
marad otthon a beteg gyerekkel. Ezek nem hangosan kimondott vélemények, de azért érzékelhető.
Nők számára helyben csak az Önkormányzat tud munkát biztosítani közfoglalkoztatás keretében.

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A településen bölcsőde nincs, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma 40.
Az óvodába beíratott gyermekek száma jelenleg 42 fő. 2013. szeptemberből azonban a gyermekek
száma csökkeni fog, előre láthatólag 32 gyermek várható az óvodában. A két és féléves korú
gyermek csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha minden harmadik életévét betöltött
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gyermek számára biztosított az elhelyezés és még van üres férőhely. A férőhelyeket figyelembe
véve az óvoda tud helyet biztosítani.
A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása
megoldott legyen. A községben családbarát munkahelyi megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre
azért nincs példa, mert munkahely sincs.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A
családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő.
5.3 táblázat
Családtervezés, anya – és gyermekgondozás területén

év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

1

33

33

2009
2010
2011
2012

1
1
1
1

38
38
36
35

38
38
36
35
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségügyi állapotának felügyeletét végzi, hanem
feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó
gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a
családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a háziorvossal is, így árnyalt képpel rendelkezik a
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családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről. Szakemberként hatékony segítséget képes
nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számával.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak vonatkozásában sajnos nincs adat a településen. Ez
nem jelenti azt, hogy nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem
szívesen beszél róla. Ha súlyosabb eset előfordulna, azt már nem lehetne eltitkolni. A település
kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a súlyos bántalmazás hamar kiderül. Természetesen a kisebb
bántalmazást, vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni
ellene.
A családgondozóhoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést lehet
tenni.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik.
A gyermekvédelmi törvény a települési önkormányzatok feladataként írja elő a személyes
gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az átmeneti gondozás biztosítását.
Az Önkormányzat az átmeneti gondozás ellátására 2006. március 6-án megtartott képviselő-testületi
ülésen a 29/2006.(III.6.) számú határozatával fogadta el és ellátási szerződést kötött
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzattal önálló helyettes szülői szolgálatra.
Családok átmeneti otthona biztosítása érdekében az Önkormányzat 2007. évben ellátási szerződést
kötött az orosházi családok átmeneti otthonával.
Az Önkormányzat fontosnak tartotta, hogy ezt a feladatot biztosítsa, hiszen előfordulhat, hogy
szükség lenne egy olyan helyre, ahol az anya a gyermekeivel közösen talál menedéket családi
konfliktus esetén. 2007 évtől egy alkalommal volt szükség az átmeneti otthon segítségére. Már ezért
megérte az Önkormányzat gondoskodó hozzáállása.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké. A hivatalokban, szociális,
kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya elenyésző.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem
igényelnek.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Nagyarányú munkanélküliség.
Eltitkolt családon belüli erőszak.

Szakképesítéssel rendelkezők száma alacsony.

fejlesztési lehetőségek
Közfoglalkoztatásba történő bevonás, mert ez
lehet alapja egy további ellátási formának.
Jelzőrendszer működtetése, felvilágosítás hova
fordulhat az érintett segítségért, (Családsegítő,
Rendőrség, ingyenes hívható segélykérő
telefonszámok nyilvános helyeken történő
közzététele).
Képzési programokhoz juttatás (pl. szakács,
bolti eladó, mezőgazdasági növénytermesztőélelmiszertartósító) az elhelyezkedés esélyének
növelése érdekében.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
 saját jogú nyugdíj
- öregségi nyugdíj
- rehabilitációs járadék
 hozzátartozói nyugdíj
- özvegyi nyugdíj
- árvaellátás
- szülői nyugdíj
- baleseti hozzátartozói nyugellátás
- özvegyi járadék.
6.1.1. táblázat
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

év
2008
2009
2010
2011
2012

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma
134
134
125
125
n.a.

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők
száma
206
201
184
175
n.a.

összes nyugdíjas
340
335
309
300
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre.)
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon
alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye
a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon.
Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti munkavégzés
lehetőségével.
A település elöregedő, az idős, nyugdíjas emberek a vidéki életmóddal járó többletterhelés miatt
örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka
bőven. A településen nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok foglalkoztatására
sincs sok lehetőség.
A tevékeny időskor, pl. élethosszig tartó tanulás sem jellemző.
6.2.3. táblázat
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

év
2008
2009
2010
2011
2012

Regisztrált
munkanélküliek
száma
fő
183
184
187
169
n.a.

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
fő
23
14
10
8
n.a.

%
13%
8%
5%
5%
n.a.

Tartós
munkanélküliek
száma
fő
103
39
21
48
n.a.

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
20
10
7
8
n.a.

%
19%
26%
33%
17%
n.a.

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre.)
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Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon
alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye
a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. A táblázat is ezt mutatja, hiszen az
55. év feletti tartós munkanélküliek száma alig tér el az 55. év feletti regisztrált munkanélküliek
számától.
Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a
létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt. A településen a regisztrált munkanélküliek száma
169 fő, ebből 34 fő 50 év feletti.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a
szociális alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást.
Az önkormányzat szociális rendelete szerint az idősek számára biztosított az étkeztetés, házi
segítségnyújtás / mentális segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
6.3.1. táblázat
64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

év
2008
2009
2010
2011
2012

64 év feletti lakosság száma
fő
181
179
174
176
186

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
25
28
29
27
0

%
14%
16%
17%
15%
0%
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen
veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban.
Nappali ellátásra nincs lehetőség, pedig igény volna rá. Amíg az intézmény működött addig
szívesen jártak be az idős emberek. Nem voltak elszigetelve a külvilágtól.
A Képviselő – testület a nappali ellátás megszüntetéséről döntött 2011. május 1. napjától, mivel
nem kötelező feladata volt az Önkormányzatnak, és nem tudott hozzá anyagi forrást biztosítani.
A falu elöregedő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A szociális étkeztetés is
népszerű. Az idősek választhatnak, hogy helyben fogyasztással, elvitellel vagy kiszállítással kérik
az ebédet.
A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a legközelebbi
szakrendelő Gyulán és Mezőkovácsházán van. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott,
annak lehetősége van betegszállítót igényelni.
Az önkormányzat intézményei akadálymentesítettek, kivéve a Művelődési Házat. A Művelődési
Ház akadálymentesítése fontos lenne, hiszen a könyvtári szolgáltatás ebben az épületben érhető el.
Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében,
A településen aktív nyugdíjas élet folyik, melynek mozgatója a Rozmaring Klub, ahol a tagok
hetente egy alkalommal összegyűlnek. Jó kapcsolatot ápolnak más települések klubjaival.
Munkájukra mindig lehet számítani a településen megszervezésre kerülő rendezvények
bonyolításában, vendéglátásban. A rendezvényt színesítik népdalok és német dalok előadásával.
Tagjai jobbára az idősebb korosztályból kerülnek ki.
A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, inkább csodálkozással és hitetlenkedve
szemlélik a fejlődést. Érdeklődés lenne az informatika iránt a részükről, esetleges helyben induló
tanfolyamok esetén mindig volt érdeklődés a helyi Művelődési Házban.
76

6.3.2. táblázat
Időskorúak járadékában részesülők száma

év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012

5
3
3
3
4
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek
részére nyújtott támogatás. 2013. január 1. napjától az ellátás megállapítása az járási hivatalhoz
került.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi
eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben
mozdulnak ki otthonról. Ezért félő, hogy települést jellemző helyi hagyományok, valamint a német
hagyományőrzés átadása megszakad. A helyi hagyományok átadását az idősebb korosztály tudja
átadni a fiatalabbaknak.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az idősek nappali ellátásának hiánya.

Biztos és állandó személyek munkába állítása az
alapszolgáltatás ellátására a folyamatosan
változó személyek helyett.
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a
településen ismét biztosítva legyen az idősek
nappali ellátása.
Helyi hagyományok, valamint a német Tagok toborzása.
hagyományőrzés átadásának megszakadása.
A
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
tájékoztatása a lakosság felé a német
hagyományokkal kapcsolatos rendezvényekről.
Az 55 év felettiek foglalkoztatottsági Figyelemfelhívás közfoglalkoztatásba történő
nehézségei.
bevonás lehetőségeiről.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód, de nem a hátrányos
megkülönböztetés miatt, hanem mert szervezett-munkahelyi foglalkoztatásra létszám sem tevődne
össze.
A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, lakóotthon,
gondozóház. Az érintettek ellátása jelenleg családon, környezeten, illetve a szociális
alapszolgáltatás keretén belül megoldott.
7.1.1. táblázat
Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma
év
2008
2009
2010
2011
2012

megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban részesülők
száma
43
42
34
72
n.a.

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
3
3
5
4
4
Forrás: TeIR, KSH Tstar

(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre.)
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen minden megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személy ellátásban
részesül.
7.1.2. táblázat
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

2008

önkormányzati
fenntartású
intézményben
0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

0

0

A településen 2010. május 31. napjáig működött nappali ellátás. A feladatellátás ideje alatt
fogyatékos személy nem vette igénybe a szolgáltatást. A településen egyházi fenntartású, civil
fenntartású nappali ellátást biztosító intézmény nem működik.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint
járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik.
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Szociális alapellátásként biztosított az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. A fogyatékkal
élők elsősorban a saját otthonukban életvitelükhöz van szükségük segítésgre.
Az egyre inkább növekvő szociálisan hátrányos helyzetű családok és gyermekek száma megkívánta,
hogy a szociális törvényben meghatározott klasszikus családsegítés, mint alapszolgáltatási forma is
beépüljön a szolgáltatások közé, mivel a gyermekjóléti szolgálat eredendően csak gyermekekkel és
azok problémáival foglalkozik, de azon családok száma is egyre nő, ahol már nincs kiskorú
gyermek és szükség lenne iránymutató és hathatós szakmailag hozzáértő dolgozó segítségére. A
településen ezt a feladatot szintén a családgondozó látja el.
A családgondozó nyújt segítséget a hivatalos ügyek intézéséhez.
Az ellátások igénybevétele szempontjából gondot jelent, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik a
fogyatékkal élők száma vonatkozásában adatbázissal.
Ápolás, gondozás nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények,
fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
7.3.1. táblázat
Akadálymentesítés 1.
Igen/nem

Lift

Vakv
ezető
sáv

Mozgáskorl
átozottak
részére
mosdó

Rámpa

Hangos
tájékoztatás

Indukciós
hurok

Tapintható
információ

Jelnyelvi
segítség

alapfok

n.

n.

i.

i.

n.

n.

n.

n.

középfok

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

felsőfok

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

fekvőbeteg
ellátás

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

járó beteg
szakellátás

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

alapellátás

n.

n.

n.

i.

n.

n.

n.

n.

kulturális, művelődési intézmények

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

önkormányzati, közigazgatási
intézmény

n.

n.

i.

i.

n.

n.

n.

n.

igazságszolgáltatási, rendőrség,
ügyészség

n.

n.

i.

i.

n.

n.

n.

n.

szociális ellátást nyújtó intézmények

n.

n.

i.

i.

n.

n.

n.

n.

oktatási intézmények

egészségügyi
intézmények

Egyéb

nem működik a
településen
nem működik a
településen
nem működik a
településen
nem működik a
településen

Önkormányzat
épületében
helyezkedik el
Önkormányzat
épületében
helyezkedik el
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A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített
környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatalok, intézmények, egészségügyi és
kulturális létesítmények akadálymentesítettek, kivéve a Művelődési Házat. A fogyatékos személy
számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatása biztosított.
Természetesen a művelődési ház akadálymentesítésével még könnyebb lenne a szolgáltatásokhoz
való hozzáférés.
Parkolás nem okoz gondot, a mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek kialakítása
megtörtént. Ami gondot okozhat, az a Magyar Közút Kht. tulajdonában lévő települési főutca
állapota, melyen olykor veszélyes a kerekes székes közlekedés.
Önkormányzati feladatként a járdák állapotának folyamatos javítása, szintbeli különbségek
felszámolása a cél. Ehhez biztonságosan lerakott lapokból, térkőből készített járda készítése, a régi
járdák felújítás szükséges.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Járdák rossz minőségi állapota,
különbségei.
Önkormányzat
intézményeinek
akadálymentesítésének hiánya.

szintbeli Járdák folyamatos karbantartása a közcélú
foglalkoztatottak által gyártott térkőből.
fizikai Pályázatok figyelemmel kísérése, elkészítése,
benyújtása.
Akadálymentesítési munkák folytatása.
Hivatalos ügyek intézésének nehézsége.
Az
önkormányzati
dolgozók
részéről
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos ügyeik
intézésben
(nyomtatványok
beszerzése,
kitöltése).
Az önkormányzat belső kialakítása a
mozgáskorlátozott személyek részére könnyebb
ügyintézésének elősegítése céljából.
A beruházáshoz pályázat figyelése, elkészítése,
benyújtása.
Saját otthonukban életvitelükhöz segítségre van Házi segítségnyújtás kiszélesítése, állandó ellátó
szükségük.
személyek biztosítása.
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a
településen ismét biztosítva legyen az idősek
nappali ellátása.
Fogyatékkal élők száma vonatkozásában Helyzetelemzés, adatgyűjtés.
adathiány.
Adatbázis elkészítése.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
A helyi önkormányzatnak, a kulturális és köznevelési intézményeknek, a községben működő kisés mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és
nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Almáskamarás a jövőben is
még inkább élhetőbb településsé váljon.
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Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek. A település nagyságához képest szép számmal
működnek civilszervezetek:






Alapítvány Almáskamarásért Közalapítvány
Almáskamarás Közösségéért Közhasznú Egyesület
Almáskamarás Polgárőrség Közhasznú Egyesület
Rozmaring Klub
Vöröskereszt helyi szervezete.

A civil szervezetek mellett meg kell említeni a településen a német hagyományőrzésben fontos
szerepet játszó Német Nemzetiségi Önkormányzatot is.
A közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok
megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok
megvalósítása érdekében. Legyen az húsvét, karácsony, falunap, nemzeti ünnep, sportesemény,
társadalmi munka, jótékonysági rendezvény, véradás, gyermek-, illetve idősek napja közbiztonság,
stb.
A rendezvények sikeres megszervezéséért a civil szervezetek vezetői, tagjai sokat tesznek,
mindehhez azonban kell egy megfelelő irányító, mozgósító személy, akinek hívószavára az
emberek szívesen mozdulnak. Ebben elévülhetetlen érdeme van a település polgármesterének, aki
időt, fáradtságot nem kímélve az évek során eggyé kovácsolta a települést.
A polgármester, a képviselők, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek és a lakosság
kapcsolata sikeresnek értékelhető. Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni. Ez nem feltétlenül
akarat, inkább szabadidő kérdése. A falun élő emberek sokat dolgoznak. Munkahelyre ingázóknak a
munkaidő mellett sok idejét elveszi az utazás, munka után a kertek, porták, otthonok rendben tartása
is sok energiát igényel.
A helyi civil szervezetek kapcsolata a környező települések hasonló szervezeteivel jónak mondható,
gyakran szerveznek közös rendezvényeket.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szintén szoros kapcsolatot ápol Békés megye Német
Nemzetiségi Önkormányzataival, más nemzetiségű önkormányzatokkal, valamint a Békés Megyei
Német Önkormányzatok Szövetségével.
A kulturális és közösségi élet kiszélesítése érdekében indokolt lenne a település Művelődési
Házának felújítása, akadálymentesítése.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati
intézmények, egyházak, civil szervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges
módosító javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatja.
Helyi Esélyegyenlőségi Program az Önkormányzatnál bárki számára elérhető, a település honlapján
olvasható és véleményezhető.
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Almáskamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános képviselő-testületi ülésen
tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid megnevezéssel
rövid címmel
Munkanélküliség, magas a nyilvántartott Tanácsadás:
álláskeresők száma.
Figyelemfelhívás az Önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatásba történő
bevonás lehetőségéről.
Kapcsolattartás:
Munkaügyi Központba történő irányítás
regisztráció
céljából,
ellátások
igénybevételéhez.
Folyamatos
kapcsolattartás
a
Munkaügyi Központtal.
Hivatalos ügyek intézésének nehézségei. Az Önkormányzatnál a családgondozó
segítségnyújtása
hivatalos
papírok
kitöltésében.
Családgondozó
életvezetési tanácsadása.
Eladósodás felbukkanása.
Figyelemfelhívás Önkormányzat által
biztosított
szociális
ellátások
igénybevételéről.
Lakásfenntartási
támogatás
igénybevételének
lehetőségéről való tájékoztatás.
Alacsony
iskolai
végzetséggel Munkaügyi Központ által szervezett
rendelkezők száma magas.
képzéseken
történő
részvétel
az
elhelyezkedés
esélyének
növelése
érdekében.
Szociális étkeztetést igénybevevők Szociális étkeztetés igénybevételéről
hiánya.
történő
tájékoztatás.
Szociális
alapszolgáltatásban dolgozók által a
rászorulók felkutatása. Az étkeztetés
igénybevételéhez segítségnyújtás.
Mélyszegénységben élők bevásárlási Élelmiszer segélycsomagok osztása.
nehézségei pénzhiány miatt.
Pályázati
lehetőségek
folyamatos
figyelemmel kisérése.

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
Egészségügyi
és/vagy
romlása.
mélyszegény-

intézmény

állapot Pályázati
lehetőségek
folyamatos
figyelemmel
követése
az
épület
felújítása, tetőcseréje vonatkozásában.
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ségben élők
Romák
Ügyintézéshez biztosított számítógépek
és/vagy
száma kevés.
mélyszegénységben élők
Drogfogyasztás felbukkanása, fiatalkori
bűnelkövetés.
Gyermekek

A
nyári
gyermekétkeztetésben
résztvevők alacsony száma.

Gyermekek

Veszélyeztetett
száma magas.

kiskorú

gyermekek

Felügyelet
nélküli
előfordulása a településen.

gyermekek

Gyermekek

Gyermekek

Nagyarányú munkanélküliség.
Nők
Eltitkolt családon belüli erőszak.
Nők

Szakképesítéssel
alacsony.
Nők

rendelkezők

száma

Művelődési Ház felújítása, internet
elérhetőség további kialakítása a
könyvtár mellett. Művelődési Ház
akadálymentesítésének biztosítása.
Szülő, iskola környezet együttes
odafigyelése.
Jelzőrendszer hatékony működése.
Felvilágosítás
a
helyi
körzeti
megbízottal iskolai oktatás keretén
belül.
Cél, hogy minden érintett gyermek
vegye igénybe a kedvezményes nyári
gyermekétkeztetést a szünidő alatt.
Cél, hogy a nyári gyermekétkeztetést az
Önkormányzat a továbbiakban is
biztosítsa.
Gyermekjóléti
szolgáltató
közreműködése az étkeztetést elutasító
szülők meggyőzésében.
Változatos étrend biztosítása a Napközi
Otthonos Konyhán.
Élelmiszercsomagok osztása.
Segítségnyújtás.
Jelzőrendszer
hatékony
együttműködése. A jelzésre kötelezettek
haladéktalan
kapcsolatfelvétele
a
gyermekjóléti szolgáltatóval.
Polgárőr Szervezet, valamint a helyi
körzeti megbízott fokozott ellenőrzése a
településen.
Térfigyelő kamerák kihelyezése a
településen.
Sportpálya felújítása közösségi élet
előmozdítása érdekében.
Közfoglalkoztatásba történő bevonás,
mert ez lehet alapja egy további ellátási
formának.
Jelzőrendszer
működtetése,
felvilágosítás hova fordulhat az érintett
segítségért, (Családsegítő, Rendőrség,
ingyenes
hívható
segélykérő
telefonszámok
nyilvános
helyeken
történő közzététele).
Képzési programokhoz juttatás (pl.
szakács, bolti eladó, mezőgazdasági
növénytermesztő-élelmiszertartósító) az
elhelyezkedés
esélyének
növelése
érdekében.
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Az idősek nappali ellátásának hiánya.
Idősek

Idősek

Idősek
Fogyatékkal
élők
Fogyatékkal
élők

Fogyatékkal
élők

Fogyatékkal
élők
Fogyatékkal
élők

Biztos és állandó személyek munkába
állítása az alapszolgáltatás ellátására a
folyamatosan változó személyek helyett.
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét,
hogy a településen ismét biztosítva
legyen az idősek nappali ellátása.
Helyi hagyományok, valamint a német Tagok toborzása.
hagyományőrzés
átadásának A Német Nemzetiségi Önkormányzat
megszakadása.
tájékoztatása a lakosság felé a német
hagyományokkal
kapcsolatos
rendezvényekről.
Az 55 év felettiek foglalkoztatottsági Figyelemfelhívás közfoglalkoztatásba
nehézségei.
történő bevonás lehetőségeiről.
Járdák rossz minőségi állapota, szintbeli Járdák folyamatos karbantartása a
különbségei.
közcélú foglalkoztatottak által gyártott
térkőből.
Önkormányzat intézményeinek fizikai Pályázatok
figyelemmel
kísérése,
akadálymentesítésének hiánya.
elkészítése, benyújtása.
Akadálymentesítési munkák folytatása.
Hivatalos ügyek intézésének nehézsége. Az önkormányzati dolgozók részéről
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos
ügyeik intézésben (nyomtatványok
beszerzése, kitöltése).
Az önkormányzat belső kialakítása a
mozgáskorlátozott személyek részére
könnyebb ügyintézésének elősegítése
céljából.
A beruházáshoz pályázat figyelése,
elkészítése, benyújtása.
Saját
otthonukban
életvitelükhöz Házi
segítségnyújtás
kiszélesítése,
segítségre van szükségük.
állandó ellátó személyek biztosítása.
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét,
hogy a településen ismét biztosítva
legyen az idősek nappali ellátása.
Fogyatékkal élők száma vonatkozásában Helyzetelemzés, adatgyűjtés.
adathiány.
Adatbázis elkészítése.

A beavatkozások megvalósítói
Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester.
Romák
Partnerek:
és/vagy
Almáskamaráson élők élethelyzetének,
Önkormányzat.
mélyszegény- foglalkoztatásának javítása.
Munkaügyi Központ.
ségben élők
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők. Nyilvántartott álláskeresők.
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
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Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester
Romák
Partnerek:
és/vagy
Alacsony
iskolai
végzettséggel
Önkormányzat.
mélyszegény- rendelkezők megélhetésének javítása.
Munkaügyi Központ.
ségben élők
Családgondozó, szociális ügyintéző.
Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők.
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester.
Partnerek:
Gyermekek
Nyári gyermekétkeztetés.
Önkormányzat.
Napközi Otthonos Konyha.
Szülők, gyermekek.
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester
Veszélyeztetett kiskorú gyermekek Partnerek:
Gyermekek
magas száma.
Önkormányzat.
Családgondozó, jegyző, háziorvos, védőnő,
körzeti megbízott.
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester
Partnerek:
Nők
Nők védelmében!
Önkormányzat.
Családgondozó,
jegyző,
köznevelési
intézmény, háziorvos, védőnő, körzeti
megbízott
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester
Partnerek:
Nők
Nők foglalkoztatásának elősegítése.
Önkormányzat.
Munkaügyi Központ.
Családgondozó, szociális ügyintéző.
Szakképesítéssel nem rendelkezők.
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester,
Almáskamarás
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat, elnök.
Partnerek:
Idősek
Hagyományőrzés a településen.
Önkormányzat.
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Civil szervezetek.
Település hagyományait ismerő idős
korosztály.
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester.
Az 55 év felettiek foglalkoztatásának Partnerek:
Idősek
javítása.
Önkormányzat.
Munkaügyi Központ.
Álláskeresők.
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Fogyatékkal
Fizikai akadálymentesítés.
Önkormányzat, polgármester.
élők
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Fogyatékkal
élők

Fogyatékkal
adathiány.

élőkkel

Partnerek:
Önkormányzat.
Önkormányzat dolgozói.
Civil szervezetek.
Tervező, kivitelező.
Felelős:
Almáskamarás
Községi
Önkormányzat, polgármester.
Partnerek:
kapcsolatos
Önkormányzat.
Fogyatékkal élők, háziorvos, védőnő,
szociális alapszolgáltatók, önkéntesek,
főiskolai hallgatók.

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a mélyszegénységben élők esélyegyenlősége érvényesül.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők foglalkoztatottsága, ezáltal az életkörülményeik
javuljanak.
Kiemelt területnek tartjuk a veszélyeztetett gyerekek számának csökkentését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek értékeire.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkanélküliség csökkenését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez,
információhoz való hozzáférés megkönnyítésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Almáskamaráson élők élethelyzetének, foglalkoztatásának javítása.
Munkanélküliség, magas a nyilvántartott álláskeresők száma. (181 fő)

Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése.
Rövidtáv: 5 %-kal nő a közfoglalkoztatásba bevontak száma. (5 fő)
Középtáv: 10 %-kal nő a közfoglalkoztatásba bevontak száma. (10 fő)
Hosszútáv: 15 %-kal nő a közfoglalkoztatásba bevontak száma. (15 fő)
Figyelemfelhívás az Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásba
történő bevonás lehetőségéről.
Közfoglalkoztatási program tervezése.
Pályázat elkészítése, benyújtása.
Közfoglalkoztatás megvalósítása.
Önkormányzat – polgármester.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
Nyilvántartott álláskeresők.
Önkormányzat.
Munkaügyi Központ.
2013. december 31.
2014. december 31.
2015. december 31.
Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesülők
számáról
önkormányzati nyilvántartás.
Munkaügyi Központ által nyilvántartott álláskeresők száma.
Foglalkoztatási iratok (munkaszerződés, jelenléti ív, munkanapló).

Nem együttműködés a Munkaügyi Központtal.
Közfoglalkoztatási rendszer átalakítása.
Önkormányzati forrás.
Pályázati forrás.
Humán erőforrás.
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Mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők megélhetésének javítása.
Magas az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma. (176 fő)
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők bevonása
közfoglalkoztatásba.
Rövidtáv: Kapcsolattartás erősítése a Munkaügyi Központtal.
Középtáv: Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról, szórólapok biztosítása.
Hosszútáv: Képzésben való részvétel ösztönzése.

a

Helyzetelemzés az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőkről.
Figyelemfelhívás az Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásba
történő bevonás lehetőségéről.
Tájékoztatás a képzési lehetőségekről.
Figyelem felhívása a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartásra.
Önkormányzat – polgármester.
Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők.
Családgondozó, szociális ügyintéző.
Önkormányzat.
Munkaügyi Központ.
2013. december 31.
2014. december 31.
2015. december 31.
Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők tájékoztatásáról szóló jelenléti
ív.
Szórólapok, tájékoztatók a képzési lehetőségekről.
Képzésen résztvevők száma a Munkaügyi Központ nyilvántartása szerint.

Motiváció hiánya.
Nem együttműködés a Munkaügyi Központtal.
Önkormányzati forrás.
Pályázati forrás a Munkaügyi Központ által szervezett képzésekhez.
Humán erőforrás.
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Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Nyári gyermekétkeztetés.
A nyári gyermekétkeztetésben résztvevők alacsony száma. (78 fő)
Minden érintett gyermek vegye igénybe a kedvezményes nyári
gyermekétkeztetést a szünidő alatt.
Rövidtáv: Tájékoztatás a gyermekétkeztetés lehetőségéről szórólappal.
Középtáv: Gyermekétkeztetés igénylésének ösztönzése.
Hosszútáv: Napközi Otthonos Konyha részéről egészséges, változatos
étrend biztosítása.
Figyelemfelhívás, szülői tájékoztatás az Önkormányzat által biztosított
gyermekétkeztetésről.
A nyári gyermekétkeztetés megigénylése az Önkormányzat által.
Napközi Otthonos Konyhára az Önkormányzat által megtermelt zöldségek
biztosítása.
Önkormányzat – polgármester.
Gyermekjóléti szolgáltató.
Napközi Otthonos Konyha – élelmezésvezető.
Szülő, gyermek.
Önkormányzat.
Napközi Otthonos Konyha.
2014. június 30.
2014. december 31.
2015. december 31.
Nyári gyermekétkeztetés igényfelmérése, tájékoztató anyaga.
Igénylőlap.
Napközi Otthonos Konyha nyilvántartása.
Mezőgazdasági termelés nyilvántartása.

Nyári gyermekétkeztetés támogatásának megszűnése.
Szülői ellenállás.
Közfoglalkoztatási rendszer átalakítása. (mezőgazdasági termelés
megszűnése).
Önkormányzati forrás.
Pályázati forrás a nyári gyermekétkeztetésre.
Humán erőforrás.
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Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek magas száma.
Magas a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma. (24 fő)
A veszélyeztetett kiskorú gyermekek családjainak kiemelt segítségnyújtás.
Rövidtáv: Tájékoztatás a helyi gyermekjóléti szolgáltatásról szórólapokkal.
Középtáv: Jelzőrendszer hatékony együttműködése. A jelzésre kötelezettek
haladéktalan kapcsolatfelvétele a gyermekjóléti szolgáltatóval.
Hosszútáv: Folyamatos kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgáltatóval a
veszélyeztetettség okának megszüntetése céljából.
Figyelemfelhívás a gyermekjóléti szolgáltató működésével kapcsolatban.
A jelzőrendszer tagjainak a figyelem felhívása jelzési kötelezettségükre.
Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgáltatóval.
Önkormányzat – polgármester.
Jelzőrendszer tagjai.
Önkormányzat – családgondozó.
Köznevelési intézmény, háziorvos, védőnő, körzeti megbízott.
Családgondozó, jegyző.
2013. december 31.
2014. december 31.
2016. december 31.
Szórólapok, tájékoztatók a családgondozó működésével kapcsolatban.
A jelzőrendszer által megküldött adatlapok.
Családgondozó adatlapja, forgalmi naplója.

Bizalmatlanság az érintett családok részéről.
Önkormányzati forrás.
Humán erőforrás.
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A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Nők védelmében!
Eltitkolt családon belüli erőszak.
A családon belüli erőszakkal szembeni fellépés.
Rövidtáv: Tájékoztatás, figyelem felhívása segítségnyújtás
vonatkozásában. Tájékoztatás ingyenesen hívható segélykérő
telefonszámokról.
Középtáv: Jelzőrendszer hatékony működtetése.
Hosszútáv: Folyamatos kapcsolattartás, fenntartás, tájékoztatás.
Figyelemfelhívás a családon belüli erőszakról, az ingyenesen hívható
segélykérő telefonszámokról.
A jelzőrendszer együttműködése.
Kapcsolattartás a családgondozóval.
Önkormányzat – polgármester.
Jelzőrendszer tagjai.
Önkormányzat – családgondozó.
Köznevelési intézmény, háziorvos, védőnő, körzeti megbízott.
Családgondozó, jegyző.
2013. december 31.
2014. december 31.
2016. december 31.
Szórólapok, tájékoztatók a családgondozó működésével kapcsolatban.
Jelzőrendszer által megküldött adatlapok.
Családgondozó adatlapja, forgalmi naplója.

Bizalmatlanság, félelem az érintett családok részéről.
Önkormányzati forrás.
Humán erőforrás.
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A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Nők foglalkoztatásának elősegítése.

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

Nagyarányú munkanélküliség, alacsony a szakképesítéssel rendelkező nők
száma.

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

A szakképesítéssel nem rendelkező nők bevonása a közfoglalkoztatásba.
Rövidtáv: Kapcsolattartás erősítése a Munkaügyi Központtal.
Középtáv: Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról, szórólapok biztosítása.
Hosszútáv: Képzésben való részvétel ösztönzése.
Helyzetelemzés a szakképesítéssel nem rendelkezőkről.
Figyelemfelhívás az Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásba
történő bevonás lehetőségéről.
Folyamatos tájékoztatás a képzési lehetőségekről.
Figyelem felhívása a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartásra.
Önkormányzat – polgármester.
Szakképesítéssel nem rendelkezők.
Családgondozó, szociális ügyintéző.
Szakképesítéssel nem rendelkezők.
Önkormányzat.
Munkaügyi Központ.
2014. június 30.
2015. december 31.
2016. december 31.
Szakképesítéssel nem rendelkezők tájékoztatásáról szóló jelenléti ív.
Szórólapok, tájékoztatók a képzési lehetőségekről.
Képzésen résztvevők száma a Munkaügyi Központ nyilvántartása szerint.
Közfoglalkoztatási iratok (munkaszerződés, jelenléti ív, munkanapló).

Motiváció hiánya.
Nem együttműködés a Munkaügyi Központtal.
Önkormányzati forrás.
Pályázati forrás a Munkaügyi Központ által szervezett képzésekhez.
Humán erőforrás.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Hagyományőrzés a településen.

Feltárt probléma
A helyi hagyományok, valamint a német hagyományőrzés átadásának
(kiinduló értékekkel) megszakadása.
Almáskamarás község hagyományának megőrzése.
Célok Rövidtáv: Tájékoztatás a településen működő Német Nemzetiségi
Általános
Önkormányzat, helyi Önkormányzat, hagyományőrző klubok, civil
megfogalmazás és
szervezetek működéséről.
rövid-, közép- és
Középtáv: Tagok toborzása.
hosszútávú
Hosszútáv: Német Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi Önkormányzat, a
időegységekre
hagyományőrző klubok, valamint a civil szervezetek folyamatos, aktív
bontásban
közreműködése a hagyományőrzés terén.
Figyelemfelhívás a Német Nemzetiségi Önkormányzat, hagyományőrző
klubok, civil szervezetek működéséről.
Tevékenységek
Tagok toborzásának megkezdése.
(a beavatkozás
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi Önkormányzat, a
tartalma) pontokba
hagyományőrző klubok, valamint a civil szervezetek által szervezett
szedve
hagyományőrző rendezvények szervezése a településen élő idősek
bevonásával.
Önkormányzat – polgármester.
Résztvevők és
Német Nemzetiségi Önkormányzat – elnök.
felelős
Civil szervezetek.
Település hagyományait ismerő idősebb korosztály.
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Partnerek
Önkormányzat.
Civil szervezetek.
2014. december 31.
Határidő(k)
2015. december 31.
pontokba szedve
2016. december 31.
Eredményességi
mutatók és annak
Szórólapok, tájékoztatók a hagyományőrző szervezetek működésével
dokumentáltsága,
kapcsolatban.
forrása
Tájékoztató anyagok készítése a tagok toborzásához.
(rövid, közép és
Plakátok, szóróanyagok a rendezvényekről.
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
Hagyományok átadása iránti érdektelenség.
eszközei
Önkormányzati forrás.
Szükséges
Német Nemzetiségi Önkormányzat forrása.
erőforrások
Pályázati forrás a rendezvények szervezéséhez.
Humán erőforrás.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Az 55 év felettiek foglalkoztatásának javítása.
Az 55 év felettiek foglalkoztatottsági nehézségei.
Az 55 év felettiek közfoglalkoztatásba történő bevonása
foglalkoztatottság javítása érdekében.
Rövidtáv: Kapcsolattartás erősítése a Munkaügyi Központtal.
Középtáv: Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról, szórólapok biztosítása.
Hosszútáv: A közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása.

a

Figyelemfelhívás az Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásba
történő bevonás lehetőségéről.
Közfoglalkoztatási program tervezése.
Pályázat elkészítése, benyújtása.
Közfoglalkoztatás megvalósítása.
Önkormányzat – polgármester.
Az 55 év feletti foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
valamint nyilvántartott álláskeresők.
Álláskeresők.
Önkormányzat.
Munkaügyi Központ.
2013. december 31.
2014. december 31.
2015. december 31.
Az 55 év felettiek száma, önkormányzat nyilvántartása.
Munkaügyi Központ által nyilvántartott 55 év feletti álláskeresők száma.
Foglalkoztatási iratok (Munkaszerződés, jelenléti ív, munkanapló).

Nem együttműködés a Munkaügyi Központtal.
Közfoglalkoztatási rendszer átalakítása.
Önkormányzati forrás.
Pályázati forrás.
Humán erőforrás.
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:

Fizikai akadálymentesítés.

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

Önkormányzati intézmények fizikai akadálymentesítésének hiánya, a
járdák rossz minőségi állapota, szintbeli különbsége.

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

Az önkormányzati intézmények akadálymentesítése, járdák javítása.
Rövidtáv: Helyzetelemzés, költségkalkuláció.
Középtáv: Az akadálymentesítés forrásának felkutatása, pályázat készítése,
benyújtása.
Hosszútáv: Az Önkormányzat intézményeinek akadálymentesítése.
Helyzetelemzés, költségvetés elkészítése, pályázatfigyelés.
Tervek készítése, pályázat készítése, benyújtása.
Pályázat megvalósítása.
Önkormányzat – polgármester.
Önkormányzat dolgozói.
Tervező, kivitelező.
Önkormányzat.
Civil szervezetek.
2013. december 31.
2015. december 31.
2018. június 30.
Felmért hiányosságok száma, költségvetés.
Benyújtott pályázati anyagok, pályázatok száma.
Megvalósult fizikai akadálymentesítés (műszaki
jegyzőkönyvek).

átadás,

átvételi

Nincs nyertes pályázat.
Nincs akadálymentesítésre kiírt pályázat.
Önkormányzati forrás.
Pályázati forrás.
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos adathiány.
Fogyatékkal élők száma vonatkozásában adathiány.
A felkutatott adatok alapján pontos helyzetelemzés
esélyegyenlőség elősegítése érdekében.
Rövidtáv: Adatgyűjtés.
Középtáv: Adatok feldolgozása, helyzetelemzés.
Hosszútáv: Adatbázis létrehozása.

készítése

Adatgyűjtés a háziorvos, védőnő, szociális alapszolgáltatók segítségével.
Adatfeldolgozás, helyzetelemzés elkészítése.
Adatbázis elkészítése.
Önkormányzat – polgármester.
Fogyatékkal élők, háziorvos, védőnő, szociális alapszolgáltatók.
Önkéntesek.
Főiskolai hallgatók.
2014. december 31.
2015. december 31.
2018. június 30.

Fogyatékkal élők száma.
Adatgyűjtés anyaga, helyzetelemzés.
Adatbázis.

Fogyatékkal élők érdektelensége, adatszolgáltatástól való elzárkózása.
Humán és technikai eszközök hiánya.
Humán erőforrás.
Technikai erőforrás.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

B

C

D

E

A helyzetelemzés
A célkitűzés
Intézkedés Az intézkedés címe, következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

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

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

Közfoglalkoztatásban
résztvevők számának
növelése. Rövidtáv: 5
%-kal
nő
a
közfoglalkoztatásba
Almáskamaráson
bevontak száma (5
Munkanélküliség,
élők
fő). Középtáv: 10 %magas a nyilvántartott
élethelyzetének,
kal
nő
a
álláskeresők
száma
foglalkoztatásának
közfoglalkoztatásba
(181 fő)
javítása
bevontak száma (10
fő). Hosszútáv: 15 %kal
nő
a
közfoglalkoztatásba
bevontak száma (15
fő).

Figyelemfelhívás az
Önkormányzat által
szervezett
közfoglalkoztatásba
történő
bevonás
lehetőségéről.
Polgármester 2015.12.31.
Közfoglalkoztatási
program tervezése.
Pályázat elkészítése,
benyújtása.
Közfoglalkoztatás
megvalósítása.

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesülők
számáról
önkormányzati
nyilvántartás.
Önkormányzati
Munkaügyi
forrás.
Pályázati
Központ
által
Folyamatos
forrás.
Humán
nyilvántartott
erőforrás.
álláskeresők
száma.
Foglalkoztatási
iratok
(munkaszerződés,
jelenléti
ív,
munkanapló).

2

Az alacsony iskolai
végzettséggel
rendelkezők
bevonása
a
közfoglalkoztatásba.
Rövidtáv:
Alacsony
iskolai
Magas az alacsony Kapcsolattartás
végzettséggel
iskolai végzettséggel erősítése
a
rendelkezők
rendelkezők
Munkaügyi
megélhetésének
száma.(176 fő)
Központtal. Középtáv:
javítása
Tájékoztatás
a
közfoglalkoztatásról,
szórólapok
biztosítása.
Hosszútáv:
Képzésben
való

Helyzetelemzés
az
alacsony
iskolai
végzettséggel
rendelkezőkről.
Figyelemfelhívás az
Önkormányzat által
szervezett
közfoglalkoztatásba
Polgármester 2015.12.31.
történő
bevonás
lehetőségéről.
Tájékoztatás a képzési
lehetőségekről.
Figyelem
felhívása
Munkaügyi
Központtal
való
kapcsolattartásra.

Alacsony
iskolai
végzettséggel
rendelkezők
tájékoztatásáról
szóló jelenléti ív. Önkormányzati
Szórólapok,
forrás.
Pályázati
tájékoztatók
a forrás a Munkaügyi
képzési
Központ
által Folyamatos
lehetőségekről.
szervezett
Képzésen
képzésekhez. Humán
résztvevők száma erőforrás.
a
Munkaügyi
Központ
nyilvántartása
szerint.
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A

B

C

D

E

A helyzetelemzés
A célkitűzés
Intézkedés Az intézkedés címe, következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

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

részvétel ösztönzése.
II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

Minden
érintett
gyermek
vegye
igénybe
a
kedvezményes nyári
gyermekétkeztetést a
szünidő
alatt.
Rövidtáv:
Tájékoztatás
a
A
nyári gyermekétkeztetés
Nyári
gyermekétkeztetésben lehetőségéről
gyermekétkeztetés résztvevők
alacsony szórólappal.
száma. (78 fő)
Középtáv:
Gyermekétkeztetés
igénylésének
ösztönzése.
Hosszútáv: Napköz
Otthonos
Konyha
részéről egészséges,
változatos
étrend
biztosítása.
A
veszélyeztetett
kiskorú gyermekek
családjainak kiemelt
segítségnyújtás.
Rövidtáv:Tájékoztatás
a helyi gyermekjóléti
Magas
a szolgáltatásról
Veszélyeztetett
veszélyeztetett kiskorú szórólapokkal.
kiskorú gyemekek
gyermekek száma. (24 Középtáv:
magas száma
fő)
Jelzőrendszer
hatékony
együttműködése. A
jelzésre kötelezettek
haladéktalan
kapcsolatfelvétele a
gyermekjóléti

Figyelemfelhívás,
szülői tájékoztatás az
Önkormányzat által
biztosított
gyermekétkeztetésről.
A
nyári
gyermekétkeztetés
Polgármester 2015.12.31.
megigénylése
az
Önkormányzat által.
Napközi
Otthonos
Konyhára
az
Önkormányzat által
megtermelt zöldségek
biztosítása.

Nyári
gyermekétkeztetés
igényfelmérése,
tájékoztató
Önkormányzati
anyaga.
forrás.
Pályázati
Igénylőlap.
forrás
a
nyári Folyamatos.
Napközi Otthonos
gyermekétkeztetésre.
Konyha
Humán erőforrás.
nyilvántartása.
Mezőgazdasági
termelés
nyilvántartása.

Figyelemfelhívás
a
gyermekjóléti
szolgáltató
működésével
kapcsolatban.
A
jelzőrendszer
Polgármester 2016.12.31.
tagjainak a figyelem
felhívása
jelzési
kötelezettségükre.
Kapcsolattartás
a
gyermekjóléti
szolgáltatóval.

Szórólapok,
tájékoztatók
a
családgondozó
működésével
kapcsolatban.
A Önkormányzati
jelzőrendszer által forrás.
Humán Folyamatos.
megküldött
erőforrás.
adatlapok.
Családgondozó
adatlapja, forgalmi
naplója.
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A

B

C

D

E

A helyzetelemzés
A célkitűzés
Intézkedés Az intézkedés címe, következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

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

szolgáltatóval.
Hosszútáv:
Folyamatos
kapcsolattartás
a
gyermekjóléti
szolgáltatóval
a
veszélyeztetettség
okának
megszüntetése
céljából.
III. A nők esélyegyenlősége

1

2

A családon belüli
erőszakkal szembeni
fellépés.
Rövidtáv:
Tájékoztatás,
figyelem
felhívása
segítségnyújtás
vonatkozásában.
Tájékoztatás
ingyenesen hívható
Eltitkolt családon belüli segélykérő
Nők védelmében!
erőszak.
telefonszámokról.
Középtáv:
Jelzőrendszer
hatékony
működtetése.
Hosszútáv:
Folyamatos
kapcsolattartás,
fenntartás,
tájékoztatás.
A
szakképesítéssel
Nagyarányú
nem rendelkező nők
Nők
munkanélküliség,
bevonása
a
foglalkoztatásának alacsonya
közfoglalkoztatásba.
elősegítése
szakképesítéssel
Rövidtáv:
rendelkező nők száma. Kapcsolattartás
erősítése
a

Figyelemfelhívás
a
családon
belüli
erőszakról,
az
ingyenesen hívható
segélykérő
Polgármester 2016.12.31.
telefonszámokról. A
jelzőrendszer
együttműködése.
Kapcsolattartás
a
családgondozóval.

Szórólapok,
tájékoztatók
a
családgondozó
működésével
kapcsolatban.
Önkormányzati
Jelzőrendszer által forrás.
Humán Folyamatos
megküldött
erőforrás.
adatlapok.
Családgondozó
adatlapja, forgalmi
naplója.

Helyzetelemzés
a
szakképesítéssel nem
rendelkezőkről.
Figyelemfelhívás az Polgármester 2016.12.31.
Önkormányzat által
szervezett
közfoglalkoztatásba

Szakképesítéssel Önkormányzati
nem rendelkezők forrás.
Pályázati
tájékoztatásáról forrás a Munkaügyi
szóló jelenléti ív. Központ
által Folyamatos.
Szórólapok,
szervezett
tájékoztatók
a képzésekhez. Humán
képzési
erőforrás.
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A

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
A célkitűzés
Intézkedés Az intézkedés címe, következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

Munkaügyi
Központtal. Középtáv:
Tájékoztatás
a
közfoglalkoztatásról,
szólapok biztosítása.
Hosszútáv:
Képzésben
való
részvétel ösztönzése.

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

történő
bevonás
lehetőségéről.
Folyamatos
tájékoztatás a képzési
lehetőségekről.
Figyelem felhívása a
Munkaügyi
Központtal
való
kapcsolattartásra.

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

lehetőségekről.
Képzésen
résztvevők száma
a
Munkaügyi
Központ
nyilvántartása
szerint.
Közfoglalkoztatási
iratok
(munkaszerződés,
jelenléti
ív,
munkanapló).

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

2

Almáskamarás község
hagyományának
megőrzése. Rövidtáv:
Tájékoztatás
a
településen működő
Német Nemzetiségi
Önkormányzat, helyi
Önkormányzat,
hagyományőrző
klubok,
civil
A helyi hagyományok,
szervezetek
valamint a német
Hagyománőrzés a
működéséről.
hagyományőrzés
településen
Középtáv:
Tagok
átadásának
toborzása. Hosszútáv:
megszakadása.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat,
a
helyi Önkormányzat,
a
hagyományőrző
klubok, valamint a
civil
szervezetek
folyamatos,
aktív
közreműködése
a
hagyományőrzés
terén.
Az 55 év felettiek Az 55 év felettiek Az 55 év felettiek

Figyelemfelhívás
a
Német Nemzetiségi
Önkormányzat,
hagyományőrző
klubok,
civil
szervezetek
működéséről. Tagok
toborzásának
megkezdése. Német
Polgármester,
Nemzetiségi
Nemzetiségi
Önkormányzat, a helyi
2016.12.31.
Önkormányzat
Önkormányzat,
a
elnöke
hagyományőrző
klubok, valamint a
civil szervezetek által
szervezett
hagyományőrző
rendezvények
szervezése
a
településen élő idősek
bevonásával.

Szórólapok,
tájékoztatók
a
hagyományőrző
Önkormányzati
szervezetek
forrás. Nemzetiségi
működésével
Önkormányzat
kapcsolatban.
forrása.
Pályázati
Tájékoztató
Folyamatos
forrás
a
anyagok készítése
rendezvények
a
tagok
szervezéséhez.
toborzásához.
Humán erőforrás
Plakátok,
szóróanyagok
a
rendezvényekről.

Figyelemfelhívás

Az 55 év felettiek Önkormányzati

az Polgármester 2015.12.31.

Folyamatos.
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A

B

C

D

E

A helyzetelemzés
A célkitűzés
Intézkedés Az intézkedés címe, következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

foglalkoztatásának foglalkoztatottsági
javítása
nehézségei.

közfoglalkoztatásba
történő bevonása a
foglalkoztatottság
javítása érdekében.
Rövidtáv:
Kapcsolattartás
erősítése
a
Munkaügyi
Központtal. Középtáv:
Tájékoztatás
a
közfoglalkoztatásról,
szórólapok
biztosítása.
Hosszútáv:
A
közfoglalkoztatás
folyamatos
biztosítása.

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

Önkormányzat által
szervezett
közfoglalkoztatásba
történő
bevonás
lehetőségéről.
Közfoglalkoztatási
program tervezése.
Pályázat elkészítése,
benyújtása.
Közfoglalkoztatás
megvalósítása.

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

száma,
forrás.
önkormányzat
forrás.
nyilvántartása.
erőforrás.
Munkaügyi
Központ
által
nyilvántartott 55
év
feletti
álláskeresők
száma.
Foglalkoztatási
iratok
(munkaszerződés,
jelenléti
ív,
munkanapló).

Pályázati
Humán

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

2

Az
önkormányzati
intézmények
akadálymentesítése,
járdák
javítása.
Rövidtáv:
Önkormányzati
Helyzetelemzés,
intézmények
fizikai költségkalkuláció.
Fizikai
akadálymentesítésének Középtáv:
Az
akadálymentesítés hiánya, a járdák rossz akadálymentesítés
minőségi
állapota, forrásának
szintbeli különbsége. felkutatása, pályázat
készítése, benyújtása.
Hosszútáv:
Az
Önkormányzat
intézményeinek
akadálymentesítése.
Fogyatékkal
A felkutatott adatok
Fogyatékkal élők száma
élőkkel
alapján
pontos
vonatkozásában
kapcsolatos
helyzetelemzés
adathiány.
adathiány
készítése

Helyzetelemzés,
költségvetés
elkészítése,
pályázatfigyelés.
Polgármester 2018.06.30.
Tervek
készítése,
pályázat
készítése,
benyújtása. Pályázat
megvalósítása

Felmért
hiányosságok
száma,
költségvetés.
Benyújtott
Önkormányzati
pályázati anyagok
forrás.
Pályázati Folyamatos.
száma.
forrás.
Megvalósult fizikai
akadálymentesítés
(műszaki átadás,
átadás - átvételi
jegyzőkönyvek.)

Adatgyűjtés
a
házorvos,
védőnő,
Polgármester 2018.06.30.
szociális
alapszolgáltató

Fogyatékkal
száma.
Adatgyűjtés
anyaga,

élők
Humán
erőforrás.
Folyamatos
Technikai erőforrás.
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A

B

C

D

E

A helyzetelemzés
A célkitűzés
Intézkedés Az intézkedés címe, következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma megnevezése
dokumentumokkal

esélyegyenlőség
elősegítése
érdekében. Rövidtáv:
Adatgyűjtés.
Középtáv:
Adatok
feldolgozása,
helyzetelemzés.
Hosszútáv: Adatbázis
létrehozása.

segítségével.
Adatfeldolgozás,
helyzetelemzés
elkészítése. Adatbázis
elkészítése

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

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

helyzetelemzés.
Adatbázis.
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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 kötelezettséget vállal.
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 azt a
törvényben előírt időintervallumok betartásával áttekinti.
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 képviselőtestületi döntésre
 az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
 a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
A Fórum szükség ülésezik. A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv
készül.
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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
munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság:
A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala, a helyi esélyegyenlőségi programban érintettek, a felsorolt önkormányzati, hivatali és civil
szervezetek előzetes véleményformálása.
A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, az önkormányzati hivatal épülete. Az
önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein a tolerancia, a befogadás és a hátrányos
helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és
társadalmi környezet kialakítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség:
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok megvalósulásáért, a program végrehajtásáért a
polgármester felel.
 Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
 Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
 Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
-

Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
 a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
 a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
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 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 ismereteket bővítő
képzésen, egyéb programokon részt vegyenek.
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a felelős személynek.
Az önkormányzati intézmények vezetői gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban
foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.
Érvényesülés, módosítás:
A kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül
teljesíteni, úgy annak módosítása szükséges, illetve annak érdekében, hogy az maradéktalanul
megvalósulhasson, javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre.
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Elfogadás módja és dátuma:
Almáskamarás Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
Ezt követően Almáskamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 73/2013.(VI.26.) számú határozatával
elfogadta.
Almáskamarás, 2013. június 26.

Mazán Attila
polgármester

Boldog Zoltánné
jegyző

Almáskamarás Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.
Egészségügyi alapellátás részéről:
Almáskamarás, 2013. június 26.

…………………………………………..
Dr. Simondán György háziorvos
…………………………………………..
Vanger Sándorné védőnő
Partner aláírás

Köznevelési intézmény részéről:
Almáskamarás, 2013. június 26.

…………………………………………..
Pintér Edit tagintézmény-vezető
…………………………………………..
Méhesi Józsefné óvodavezető
Partner aláírás

Szociális alapszolgáltatás részéről:
Almáskamarás, 2013. június 26.

…………………………………………..
Szilágyi Antalné családgondozó
Partner aláírás

Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről:
Almáskamarás, 2013. június 26.

…………………………………………..
Hack Ferenc Mihályné elnök
Partner aláírás
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1. számú melléklet

Almáskamarás Községi Önkormányzata az elkészített előtetőjével.
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Településünk Óvodája.
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Településünk Általános Iskolája
és a tornatermünk ahol a kölönböző testnevelési gyakorlatok folynak.
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Az Orvosi rendelő és a védőnői szolgált épülete, valamint a mögötte elhelyezkedő
park.
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Könytárunk
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A parkunk amelyben helyt kapott az ország kemencéje amely 2012-ben épült.
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Almáskamarás parkolója közvetlen a park mellett.

116

Almáskamarás szülöttje Károly Bernát ferences szerzetes emléktáblája, és az I.II. világháború áldozatainak emlékére állított emlékmű.
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Német sírmelékek.
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Templom
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