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F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. június 18-ai ülésére a két
ülés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A két ü lés közötti események:









I.

Június 1-én K aritasz Egyesü let elnökével folytattam megbeszélést
a 2015. évi elkép zelései kről, lehetőségei kről.
Június 2-án a Megyei K özút kezelő Zrt. képvi selőjéve l
megvitattuk, hogy a Fegyvernekről kivezető kereszt eződ és
balesetveszélyességének csökkentése érdekében mi lyen hatható s
lép éseket tehetün k.
Június 3-án az alapítván yok képvi selőivel tartottun k egyeztet ő
ülést és ekkor kerü lt sor a fogadónap ra is.
Június 4-én a Tri anoni emlékműnél tartott koszorú záson vette m
részt.
Június 8-án közös szervezésben tartottu k meg a Pedagógu snapot.
Június 9-én szennyví zcsatorna beruházás koop erációjára kerü lt
sor.
Június 11-én a Fegyverneki Tiszavi rág Óvoda és Bölcsőd e
tanévzáró értekezletén vettem részt.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: április hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
1
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
32
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
-
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II.

Polgármesteri keret felhasználás:
2015. évben felhasználható:

6.000.000,- Ft

2015. május 31-ig felhaszn.(ügyfelek):
3.356.579,- Ft
(civil szervezeteknek):
2.030.000,- Ft
ÖSSZESEN:
5.386.579,- Ft
Ebből: szociális segély:
493.390,- Ft
szoc.segély természetben: 361.000,- Ft
kölcsön:
2.502.189,- Ft
ebből: 4 fő temetési kölcsön
Ebből 2015. május 31-ig visszatérült összesen:
1.497.514,- Ft
_________________________________________________________________
Felhasználható:
2.110.935,- Ft
III.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

Fegyvernek, 2015. június 12.

Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére
beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi vízi-közmű szolgáltatási
tevékenységéről
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 82/2012.(VI.28.) sz.
önkormányzati határozatával fogadta el a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban: TRV.) között létrejött Vagyonkezelési
Szerződést, mely szerint 2013. január 1-től a TRV. végzi a vízi-közmű szolgáltatást a
településen.
A Vagyonkezelési Szerződés II. Vagyonkezelés fejezet 5.a. pontja, – a számvitelről szóló
2000. C. tv. figyelembevételével - valamint Fegyvernek Város Önkormányzatának
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) önkormányzati rendelet
11/B. §. (4) bekezdése tartalmazza a TRV. beszámolási kötelezettségét az előző évi
tevékenységéről.
Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el TRV. és küldte meg az önkormányzatnak.
Fentiek szerint javasoljuk Tisztelt Képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását az alábbi
határozati javaslat szerint:
……../2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a 2014. évi vízi-közmű szolgáltatási
tevékenységéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. 2014. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről készült beszámolót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója (5000 Szolnok, Kossuth L.út 5.)
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Nardai Dániel a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény igazgatója
Fegyvernek, 2015. június 10.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére a
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 2010-2014. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselőtestület!
I. BEVEZETÉS
I.1. Az előző beszámoló elfogadásakor meghatározott feladatok végrehajtásának
bemutatása
Legutóbb a Képviselő-testület 2010. júniusi ülésén tárgyalta a Gyermekélelmezési Konyha
tevékenységéről szóló beszámolót, melynek elfogadásáról a 101/2010.(VI.24.) sz.
határozatában döntött és az alábbi feladatokat határozta meg az intézmény számára:
1. Az étterem kövezet cseréje
2. Garázs építése (A gépjármű tárolásának megoldása), rendelkezésre álló források
függvényében
A határozatban foglaltakat az alábbiak szerint hajtottuk végre:
1. Az étterem ebédlőjében a kövezet cseréjére nem került sor a beszámolói időszakban,
mivel a rendelkezésre álló anyagi keretek nem tették lehetővé.
Pályázati forrás bevonására az elmúlt időszakban nem volt lehetőség, saját források
nem álltak rendelkezésre.
2. A gépjármű fedett tárolását nem tudtuk megoldani, szintén anyagi fedezet hiányában.
I.2. Az intézmény szerepe az Alapító Okirat alapján
Intézményünk közszolgáltató költségvetési szervként, közüzemként működik.
Alaptevékenységünk az önkormányzati intézmények ellátottainak : gyermekek, idősek,
szociális ellátottak igény szerinti étkeztetése: reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna biztosítása .
Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek személyek részére további ételek
előállítását, városi, intézményi és családi rendezvények lebonyolítását.
A beszámolónkban bemutatjuk az időszak során a Gyermekélelmezési Konyha működésében
bekövetkezett változásokat.
II. Tárgyi feltételek:
(eFt)
Beruházá
s éve
2010.
2011.
2012.

2013.
2014/1.

Vásárolt tárgyi eszköz, Elvégzett Nettó érték Bruttó érték
szellemi
termék beruházás
megnevezése
Hársfa úti konyhánál külső
1 db
1.496
1.900
szennyvízelvető
rendszer
felújítása,
zsírfogó
akna
kialakítása
Vízmelegítő vásárlása
1 db
48
61

1

2014/2.
2014/3.
2014/4.
2014/5.
2014/6.
2014/7.
2014/8.

Számítógép vásárlás
Nagykonyhai botmixer
Telefonkészülék
Fagyasztó láda
Benzines fűnyíró beszerzése
Router vásárlása
Tányérok,
poharak,
evőeszközök vásárlása
Összesen

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

31
310
8
82
32
5
397

40
394
10
104
41
7
504
1.161

Az időszak során a táblázatban szereplő beruházásokat hajtottuk végre saját, önkormányzati
és szállítói forrásból.
2010-2011. és 2013. évben az intézménynél nem volt fejlesztés. 2012-ben a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően a Hársfa úti konyhánál megvalósult a külső szennyvízelvető
rendszer felújítása, zsírfogó akna kialakítása. 2015. évi költségvetésünk tartalmazza a
Hunyadi úti épület szennyvízelvezetéséhez kapcsolódva a zsírfogó akna építését. (feltétel a
szennyvízcsatornára történő csatlakozáshoz)
2014. évben megvalósuló beruházások eszközpótlást jelentettek. Az iskolai tálaló konyhák
átvétele miatt, folyamatosan cserélnünk, pótolnunk kellett a kisebb konyhai eszközöket, (400
db tányér, 150 db pohár, evőeszközök összesen 450 db, ételmintás üvegek 50 db,) melyek a
mindennapi tevékenységek elvégzéséhez szükségesek voltak.
II.1. A tárgyi feltételek mennyiben szolgálják az intézmény szakmai feladatainak
ellátását
Amint az Önök előtt is ismert a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha két telephelyen
működik. A beszámolóval érintett években jelentős fejlesztés az intézménynél nem történt
egyik telephelyen sem. A jelenleg is használatban lévő konyhatechnikai eszközök beszerzése
részben 2003. évben (11.211 eFt értékben: 1 db ipari sütő, edényzet, melegen tartó,
rakodórácsok, szeletelő gép, zöldség szeletelő, tányér csöpögtető stb), részben még korábbi
években történt. Eszközeink többsége nagyon elavult és hiányosak. Új berendezések
vásárlását eddig nem tudtuk megoldani, ezért a folyamatos felújításokkal és javításokkal
próbáljuk üzemképes állapotban tartani a berendezéseket, melyek az amortizálódás miatt már
teljes körűen nem szolgálják az intézmény szakmai feladatainak ellátását.
Az intézmény részére 2008-ban került megvásárlásra egy Volkswagen Crafter típusú
gépjármű, mely az elkészített ételek kiszállítására szolgál. A nagy igénybevétel miatt
jelentkező hibák miatt az elmúlt években jelentős összegeket fordítottunk a gépjármű
javítására. A gépjármű engedéllyel rendelkezik, alkalmas az elkészített ételek kiszállítására.
II.2. A jogszabályi követelmények és a valós állapot
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha mindkét telephelye jelenleg megfelel a Nemzeti
Élelmiszerbiztonsági Hivatal előírásainak.
Rendelkezünk a megfelelően szakosított raktárakkal.
A napi ételek előállításához szükséges technikai feltételek sajnos csak részben elegendőek. A
sütő, hűtő kapacitás megfelelő, azonban szükségünk lenne legalább egy darab 200-300 literes
gázüzemű főzőüstre és főzőkonyhánként 1 db gázzsámolyra.

II. 3. A rendelkezésre álló épületek
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A Hársfa úti konyha alapterülete 288 m2. Ez az alapterület 800 adag ebéd előállítására
alkalmas. Főzőtere alkalmas a napi ebédek előállítására. Az épület állapota jónak mondható,
nyílászárók teljes cseréje szükséges lenne, ezen kívül belső felújítás állapotjavítás időszerű
lenne.
A ruhák, textíliák mosása, vasalása a mosókonyhában történik.(irodaépületben) Az iroda
helyiségek, kazánház , irattár (a volt bölcsőde épületében) jó állapotú épületben helyezkednek
el, kulturált körülményeket biztosítva a mindennapos munkavégzéshez. 165 m2 alapterületet
használunk.
A konyhához egy garázs építmény tartozik, ahol jelenleg göngyölegeket tárolunk. Az épület
állapota az elmúlt években megromlott, felújításra szorul. A garázs kis mérete miatt
egyébként sem alkalmas a Volkswagen Crafter gépjármű tárolására, ezért szükség lenne egy
nagyobb méretű garázs építése, melynek építését forrás hiánya miatt már több, mint 10 éve
tervezzük.
A Hunyadi úti étterem alapterülete 526 m2, 500 adag ebéd előállítására alkalmas. Jelentős
változás az épület állagában nem történt az időszak során.
A Konyhák és az étterem épületének állagában jelentős romlás nem következett be a vizsgált
időszakban, inkább egy folyamatos állapot romlásról beszélhetünk, a villamos hálózat teljes
cseréjére lenne szükség mindkét épületben (balesetveszélyes, sokszor okoz meghibásodást az
elektromos eszközöknél) A karbantartási munkákat részben a Városüzemeltetési Intézmény
végzi, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
III. Személyi feltételek:
Ahogy a beszámoló 6.sz. tábláján is látható 2010. és 2014. között az alkalmazotti létszám
többször is változott. 2012. szeptemberétől az intézményvezetői feladatokat megbízási
szerződéssel látja el a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője. Időközben az adminisztrátorpénztárosi álláshely napi 8 órásra módosult. Az ellátotti létszám változás miatt a nyugdíjba
vonuló, illetve az elmenő dolgozók álláshelye nem került betöltésre ( 4 fő ). 2012. évben a
takarítói létszám is a jelenlegi 1 főre csökkent. 2013. évtől az addig iskolai konyhai kisegítők
kerültek állományba a Gyermekélelmezési Konyhához ( intézményünk üzemelteti a volt
iskolai tálaló konyhákat). 2013. évben foglalkoztattunk két fő biztonsági őrt a Munkaügyi
Központ támogatásával. 2014. évtől négy órában foglalkoztatjuk az önkormányzati hentest,
aki az önkormányzat saját tartású élő állatait feldolgozza a konyha számára.
Intézményünk jelenleg 19 fő alkalmazotti létszámmal működik, melyből 1 fő hentes 4 órában
látja el feladatát. Az intézményvezetői állást megbízással Temesváriné Bozsó Ágnes látja el.
Az adminisztrációs feladatokat 2 fő nyolc órában végzi.
Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását. Az ételek előállítását és tálalását naponta
14 fő fizikai dolgozó végzi, ebből 4 fő iskolai tálalókonyhai dolgozó, 4 fő szakács
képzettségű, 1 fő takarító, 5 fő konyhalány. Az időszak során a főzőkonyhákon jelentős
létszámcsökkentés történt a létszám kiesést közfoglalkoztatott dolgozókkal oldotta meg az
önkormányzat. A Konyha létszámának alakulását a 6.sz. táblázatban mutatjuk be. A
szakmai képzettséget tekintve az időszak során egy fő szakács szakképesítést szerzett,
jelenleg pedig dietetikus szakács képzésben vesz részt, a közétkeztetést szabályozó
37/2014.(IV.30.).EMMI rendelet előírásainak megfelelően.
Az alkalmazottak munkabére a Közalkalmazotti törvény szerinti besorolás alapján kerültek
megállapításra.
A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban állt.

IV. Szakmai munka értékelése:
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IV.1. Az Intézmény által ellátottak száma, változása, okai
2010-2014. években az ellátotti létszám többször is jelentősen változott. 2010-től az Aranykor
Idősek Otthona részére az étkeztetést már nem biztosítottuk, ami naponta átlagosan 40 fő
csökkenést jelentett.
A beszámolással érintett időszakban 2013-tól Örményes és Kuncsorba községek
folyamatosan szüntették meg az idősek és a gyermekek étkeztetését. Megszűnt az iskolás
étkezők részére a tízórai biztosítása (iskolatej program miatt).
2014. évtől az óvodákban minden gyermek részére kötelező a napi háromszori étkezés, ezért
megnövekedett az uzsonnák száma.
A lakossági megrendelések száma mára stabilizálódott.

IV.2. Az ellátás színvonala
A Gyermekélelmezési Konyha által készített ételek minőségéről folyamatosan kapunk
információt az intézményekből és a lakosságtól egyaránt. Az időszak alatt több új ételt
próbáltunk bevezetni az étkezésben a levesek, főzelékek, húsételek közül. Ezen kívül a
gyermekétkeztetésben folyamatosan próbálunk áttérni a közétkeztetés szabályainak
megfelelően az egészségesebb ételek elkészítésére. Jelentősen csökkentettük a hozzáadott
cukor és só mennyiségeket, változatosabbá tettük a tízórai és uzsonna választékot a különböző
saját készítésű szendvics krémekkel. Folyamatosan törekszünk egészségesebb és jobb
minőségű ételek előállítására.
Az önkormányzat által megtermelt különböző zöldségfélék friss alapanyagként szolgálnak az
ételek elkészítéséhez.
A saját nevelésű szürke marha,- juh,- és sertés húsok felhasználása a felnőtt lakosság
számára
a házias ételek elkészítésénél fontos,minőségi alapanyag.
IV.3. Adagok alakulása
Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap):
Konyha
Ellátottak
Bölcsőde
Óvoda
Iskola
Felnőtt
Összesen
Étterem
Ellátottak
Óvoda
Iskola
Felnőtt
Összesen

Reggeli
8

Tízórai
8
199

8

207

Reggeli

Tízórai

0

0

Ebéd
8
209
444
0
661

Uzsonna
8
199
221

Ebéd
0
0
269
269

Uzsonna

428

0

A két telephelyen naponta átlagosan 930 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény
kapacitása 1 300 adagos, így a kihasználtság 71,54 %-nak felel meg. Szombati napokon
átlagosan 82 fő részére biztosítunk ebédet.
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A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek
részére további ételek előállítását is.
A beszámolási időszakban többször változott, csökkent az ellátotti létszám. Kuncsorba,
Örményes korábban leírt okok miatt megszüntette étkeztetését.
A nyár minden évben jelentős létszámcsökkenést von maga után. Az előző években a nyári
szociális gyermekétkeztetés keretében biztosított ebéd előállítása részben ellensúlyozta a
létszám kiesést, azonban forrás hiányában az önkormányzat nem tudja vállalni a nyári
étkeztetéssel járó többlet kiadásokat.
Az ellátottak átlagos létszámának alakulását a 3. sz. táblázat mutatja.
V. Éves költségvetés értékelése
Az előzőekben bemutatottak alapján megállapítható, hogy a Konyha életében jelentős
változás történt az időszak során. Az 5. sz. táblázatban megfigyelhető, hogy hogyan alakul az
intézmény bevétele és kiadása évről évre. 2010. évben a kiadások és bevételek jóval
meghaladták a következő évek költségvetését. 2012-2013-2014-ben a konyha megtakarítást
mutat a kiadásokban, amelyből pénzmaradvány alakult ki. 2010. és 2011. években a kiadások
meghaladták a bevételeket. Ennek oka, hogy magas volt a vevői kintlévőség összege ( 1 110 e
Ft), ami bevétel elmaradást eredményezett. Ez az összeg a következő évben teljesült.
A nyersanyagbeszerzésre fordított összeg 2010-ben 87 656 e Ft-ról 2014. évre 72 053 e Ft-ra
csökkent, melynek oka az ellátotti létszám változása.
Az egész évben előállított étel mennyiséget az 1. sz. táblázat mutatja.
Az étkezési normák alakulását a 2.sz. táblázatban mutatjuk be. A normaemelés évenként
történik. 2010. és 2014. közötti időszakban a normaváltozásból adódó jelentős
létszámváltozás nem volt tapasztalható.
Az intézmény költségvetése szempontjából jelentős változás volt 2014. évtől a
gyermekétkeztetés állami finanszírozásának változása. Eddig csak az ingyenes és 50%-os
kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetését finanszírozták. Most két részből tevődik
össze a támogatás:
Egyik része a dolgozói bér támogatás, mely függ az ellátási helyek számától és az ellátottak
számától.
Másik részben a gyermekétkeztetés nyersanyag költségét és ráeső rezsiköltséget
finanszírozza, figyelembe véve egy elvárt bevételt( térítési díj).
A beszámolási időszakról elmondható, hogy az intézmény kiadásai arányosak voltak a
feladattal.
kiemelt előirányzatonként a kiadások és bevételeket a 7. számú táblában láthatják .
V. Összefoglaló:
Összességében megállapíthatjuk, hogy a Konyha tevékenysége során az előző időszakhoz
megszokott színvonalát tartotta. Az intézmény törekedett a minél változatosabb ételek
előállítására, új ételek bevezetésére. Hétvégén is biztosítunk ebédet, valamint a közeli falvak,
községek intézményeinek és lakosságának is biztosítunk élelmezést. A technikai eszközök
ellátása jelenleg még megfelelő. Továbbiakban eszközpótlásokat kell tervezni.
Az intézmény több korosztály étkezésének összehangolására törekszik. Az egészséges ételek
készítése alapvetővé vált a konyha számára.
VI. Javaslat az intézmény jövőbeni működésére:
A következő időszakban is szeretnénk megtartani és lehetőség szerint növelni a jelenlegi
ellátott létszámot. Ennek érdekében próbálunk minél változatosabb, ízletesebb és
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egészségesebb ételeket előállítani. Külön ételsort készítünk a gyermekek és a felnőttek
részére. Szabad kapacitásunk erejéig egyéb rendezvények részére is biztosítjuk ételek
(hidegtálak, sütemények, frissen sültek) készítését.
Az elmaradt felújításokat a következő időszakban lehetőség szerint szeretnénk megvalósítani.
Bízunk a konyha felújítását célzó önkormányzati pályázat sikerében, mellyel megvalósulna a
Hársfa úti épület belső rekonstrukciója és eszköz beszerzések is.
-teljes villanyhálózat cseréje
-járólap csere
-külső nyílászáró csere
-napelemes rendszer telepítése
-elszívó, befúvó rendszer kiépítése, korszerűsítése
-főzőüst, 3 db főzőzsámoly, serpenyők, lábasok beszerzése
Továbbra is szükségesnek érezzük az étterem ebédlőjében a kövezet cserét, valamint a garázs
építését. Távolabbi célunk a Hunyadi úti konyha belső rekonstrukciója: villamoshálózat,
burkolat csere, eszközpótlások. Elszívó befúvó rendszer kiépítése, mely nagymértékben
javítaná a konyhai dolgozók munkakörülményeit.
Ennyiben kívántam a Konyha tevékenységéről tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet.
Kérem, hogy a beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:
……../2015.(VI.18.)

határozati javaslat:

Beszámoló a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 2010-2014. évi tevékenységéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)

Fegyvernek
Város
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
Fegyverneki
Gyermekélelmezési Konyha 2010-2014. évi tevékenységéről készült beszámolót
elfogadja és megköszöni az intézmény dolgozóinak szakmai munkáját.

2.)

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy a
101/2010.(VI.24.) sz . határozat a garázs építésének és a Hunyadi úti étterem
ebédlőjének kövezet cseréje kivételével végrehajtásra került.

3.)

Az étterem kövezet cseréjét és a garázs építését a költségvetés alapján rendelkezésre
álló források függvényében valósítja meg.

Erről értesül:
1. Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezetője
2. Tatár László polgármester
3. dr. Pető Zoltán jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2015. június 08.
Tatár László
Polgármester
Készítette: Temesváriné Bozsó Ágnes
Szekeresné Csőke Anita

1. sz. tábla

Előállított ételek mennyisége ( tényleges )
Adag/ év
Megnevezés

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

REGGELI
TÍZÓRAI
EBÉD
UZSONNA
ÖSSZESEN

2 432
143 398
282 944
88 541
517 315

2 107
78 073
262 642
84 332
427 154

2 044
59 751
251 026
78 988
391 809

2 069
54 440
231 071
75 570
363 150

2 037
45 554
190 365
86 436
324 392

2015.
05.31-ig
875
23 162
93 057
46 597
163 691

1/a. sz. tábla

Szakalkalmazottak által előállított ételek száma
Megnevezés
-Alkalmazottak száma
- Ebből szakalkalmazott
- 1 szakalkalmazott által egy év alatt
előállított egésznapi ételek száma
- 1 szakalkalmazott által egy nap
előállított egésznapi ételek száma
- 1 szakalkalmazott által egy év alatt
előállított ebédek száma
-1 szakalkalmazott által egy nap alatt
előállított ebédek száma

2010.
20
16
32 332

2011.
17,65
12,65
33 767

2012.
14
10
39 181

2013.
19
9,50
38 226

2014.
18
10
32 439

122

127,42

147,85

144,25

122,41

17 684

20 762

25 102

24 323

19 037

66,73

78,35

94,73

91,78

71,84

2. sz. tábla

Az élelmezési norma alakulása
Megnevezés

Reggeli: Bölcsőde
Tízórai: Bölcsőde
Óvoda
Iskola
Ebéd:
Bölcsőde
Óvoda
Iskola
Iskola: 1-4.oszt.
Iskola: 5-8.oszt.
Felnőtt
Uzsonna: Bölcsőde
Óvoda
Iskola
Iskola: 1-4.oszt.
Iskola: 5-8.oszt.

2010.

2011.

1 főre
eső
norma
Ft/fő
58
54
58
70
151
151
205

1 főre
eső
norma
Ft/fő
60
56
60
73
157
156
211

231
54
54
58

239
56
56
60

2012.

2013.

2014.

2015.
05.31-ig
1 főre eső 1 főre eső 1 főre eső 1 főre eső
norma
norma
norma
norma
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
60
56
60
0
154
152
184

63
58
64
0
160
160
195

65
59
67
0
165
166
203

245
56
56
60

264
58
60
65

275
59
62
68

67
60
70
0
171
171
0
209
211
295
61
64
0
70
71

2
Bölcsőde összesen:
Óvoda összesen:
Iskola összesen:
Iskola: 1-4.oszt.
Iskola: 5-8.oszt.
Felnőtt összesen:

317
263
333

329
272
344

326
268
244

339
284
260

348
295
271

231

239

245

264

275

359
305
0
279
282
295

3. sz. tábla

Az étkezők létszámának alakulása
Adag/ nap
Megnevezés
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

2010.
10
679
1 295
415

2011.
9
743
1 222
420

2012.
9
271
1 137
392

2013.
9
247
1 083
375

2014.
8
220
1 008
469

3/a. sz. tábla

Kimutatás az átlag élelmezési napokról
Megnevezés

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Élelmezési
napok

Élelmezési
napok

Élelmezési
napok

Élelmezési
napok

Élelmezési
napok

Egésznapi élelmezést nyújtó
élelmezési napok száma
Ebédet nyújtó élelmezési napok
száma

248

250

250

246

243

265

265

265

300

288

4. sz. tábla

A felhasznált nyersanyagok
e Ft
Megnevezés
Nyersanyagktg.

2010.
87 656

2011.
76 167

2012.
76 279

2013.
75 832

2014.
72 053

5. sz. tábla

A Konyha költségvetésének alakulása
e Ft
Megnevezés
Bevétel e Ft
Kiadás e Ft
Maradvány eFt

2010.
151 233
151 342
-109

2011.
137 860
138 049
-189

2012.
133 106
132 311
795

2013.
146 612
140 599
6 013

2014.
145 933
142 668
3 265

3
6. sz. tábla

Kimutatás a Konyha létszámáról
Fő/ év
Megnevezés

2010.

Intézményvezető
Gazd.i.ügyintéző
Pénztáros
Szakács
Konyhalány
Kisegítő
Gépjárművezető
Takarító
Tálalókonyhás
Biztonsági őr
Hentes
Összesen

1
1
1
4
9
1
1
2
0
0
0
20

elté
rés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011.

eltérés

2012.

eltérés

2013.

eltérés

2014.

eltérés

0,42
1
0,81
4
7,75
1
1
1,67
0
0
0
17,65

-0,58
0
-0,19
0
-1,25
0
0
-0,33
0
0
0
-2,35

0
1
1
4
5
1
1
1
0
0
0
14

-0,42
0
+0,19
0
-2,75
0
0
-0,67
0
0
0
-3,65

0
1
1
4
4
1
1
1
4
2
0
19

0
0
0
0
-1
0
0
0
+4
+2
0
+5

0
1
1
4
4
1
1
1
4
0
1
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
+1
-1

Fegyverneki Gyermekélelmezési
Konyha
7. sz.
táblázat
Az intézmény 2010-2014. évi
költségvetésének bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként ( e Ft-ban )
Megnevezés

BEVÉTEL ÖSSZESEN:
I.Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-étkezési térítési díj bevételek
-egyéb intézményi működési bevételek
II. Támogatások
=Önkormányzatok költségvetési
támogatása
-fejlesztési célú támogatások
-normatív támogatások
-kötött felhasználású támogatások
-központosított előirányzat
III. Felh.és tőke jellegű bevételek
=Sajátos felhalmozási jellegű bevétel
=Pénzügyi befektetések bevételei
IV. Támogatásértékű bevételek
=Működési célú tám.értékű bevételek
-TB finanszírozás
-egyéb támogatás értékű bevételek
=Felhalmozási célú tám.értékű bevételek
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
=Működési célú pénzeszközök
=Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
VI. Támogatási kölcsönök
visszatérülése
=Működési célú támogatási kölcsönök
=Felhalmozási célú támogatási
kölcsönök
VII. Hitelek
=Működési célú hitel
-rövid lejáratú hitel
-hosszú lejáratú hitel
=Felhalmozási célú hitel
-rövid lejáratú hitel
-hosszú lejáratú hitel
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1.
2010. évi

2.
2011. évi

3.
2012. évi

4.
2013. évi

5.
2014. évi

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

6.
Változás
2015. évi 2010.évih 2010.évi
ez
hez
előirányzat viszonyítv viszonyít
a
va
(eFt)
(eFt)
%
139 460 - 11 773
92,22
57 166 - 94 067
37,80
57 166 - 94 067
37,80
55 013 - 95 717
36,50
2 153
1 650
0,00
0,00
0,00

(eFt)
151 233
151 233
151 233
150 730
503
-

(eFt)
133 665
131 566
131 566
130 647
919
-

(eFt)
125 110
124 213
124 213
122 624
1 589
-

(eFt)
146 612
122 673
122 673
121 472
1 201
-

(eFt)
145 933
56 240
56 240
55 737
503
-

-

2 099
2 099

897
897

1 442
1 442

1 388
1 388

-

-

2 099
-

897
-

1 442
-

1 388
-

-

-

-

-

-

-

-

795

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

6 013

3 265

3 265

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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=Előző évi pénzmaradvány igénybev.
IX. Intézményfinanszirozás
=Szoc.pol.
-ebből önkormányzati kiegészítés
-megállapodás szerint
=Normatív támogatás
=Önkormányzati kiegészítés I.
=Önkormányzati kiegészítés II.
=Megáll.III.2,g,, pontja szerinti korrekció
=Kereset kiegészítés fedezete
KIADÁS ÖSSZESEN:
I. Személyi juttatás
=Bér
=Egyéb
II. Járulékok
III. Dologi kiadások
=Energia kiadások
=Rehabilitációs járadék
=Egyéb célra kapott dologi kiadások
=Egyéb működési dologi kiadások
=Vásárolt élelmezés
IV. Átadott pénzeszközök
=Működési célú pénzeszköz átadások
=Felhalmozási célú pénzeszköz
átadások
V. Támogatás értékű kiadások
=Működési célú támogatás értékű
kiadások
=Felhalmozási célú támogatás értékű
kiadások
VI. Egyéb támogatások
VII. Ellátottak pénzbeli támogatása
VIII. Felhalmozási kiadások
=Felújítás
=Beruházás
IX. Tartalék
=Működési célú tartalékok
=Felhalmozási célú tartalékok
X. Hitel visszafizetés
XI. Intézmény finanszírozás
XII. Adott kölcsönök
=Működési célú kölcsönök
=Felhalmozási célú kölcsönök
XIII. Létszám (fő)

151 342
25 724
24 449
1 275
6 686
118 932
9 374
21 902
87 656
-

4 195
138 049
26 031
25 222
809
6 775
105 243
9 829

7 996
132 311
21 009
20 666
343
5 587
103 102
11 194

795
21 702
19 064
2 638
140 599
28 494
28 122
372
7 114
104 196
10 312

6 013
82 292
74 665
5 467
2 160
142 668
32 189
32 189
8 255
101 063
9 955

19 247
76 167
-

15 629
76 279
-

18 052
75 832
-

19 055
72 053
-

-

-

713
713

795
795

-

-

-

-

-

-

-

19,25

17,65

15 362
68 541
-

3 265
79 029
71 766
6 581
682
16 443
3 659
4 934
1 275
1 373
25 246
409
- 6 540
- 19 115
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,14
114,22
120,18
0,00
120,54
78,77
0,00
0,00
0,00
70,14
78,19
0,00
0,00
0,00

-

3 265
3 265

3 265
3 265

0,00
0,00

-

-

-

-

0,00

1 900
1 900

-

-

-

1 161
1 161
18,25

506
506
18,50

506
506
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,10

14,00

17,70

3 265
79 029
71 766
6 581
682
134 899 29 383
29 383
8 059
93 686 9 783

-

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére a
Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A képviselőtestület a 10/2015.(III.31.) önkormányzati rendelettel 2015. július 1-től közterületfelügyelet működtetéséről rendelkezett és ezzel párhuzamosan szükséges több dokumentum
rendelkezéseinek módosítása, kiegészítése is a közterület-felügyelet tevékenységével.
Ennek megfelelően:
1.) A Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. sz.
mellékletében az „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” címszó alatti felsorolást
kiegészíteni az alábbi 28.) ponttal:
28.) A közterület-felügyeleti tevékenység ellátása
2.) A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, a közterületfelügyelet megfelelő cofog számmal történő felvételével (031030 közterület rendjének
fenntartása)
Az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetű kiadását a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően készítettük el.
3.) A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratával összhangban
történt.
4.) A közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatos költségvetési kiadásokra
kötelezettségvállalás.
Fentiek alapján javaslom a Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatának, a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, illetve Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását és a kötelezettségvállalásról szóló határozati
javaslat elfogadását az alábbiak szerint:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2015.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:
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1. § A rendelet 6. sz. mellékletében az „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” címszó
alatti felsorolás kiegészül az alábbi 28.) ponttal:
„28.) Közterület-felügyeleti tevékenység ellátása”
2. § Ez a rendelet 2015. július 1-én lép hatályba, az ezt követő napon hatályát veszti.
Fegyvernek, 2015. június 10.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: dr. Pető Zoltán :)
jegyző

2.) A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
……../2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 40/2014.(II.27.) sz.
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 4.) d.) pontja kiegészül az alábbi hetedik francia
bekezdéssel:
„- Közterület-felügyeletet a
önkormányzati rendelet alapján”

közterület-felügyeletről

szóló

10/2015.(III.31.)

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 4.) d.) pontjában lévő táblázat kiegészül az
alábbi cofog számmal és cofog megnevezéssel a „016030 Állampolgársági ügyek”-et
követő sorba:
„031030

Közterület rendjének fenntartása”

3.) A Szervezeti és Működési Szabályzat „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK” fejezet „B.) A
CSOPORTOK FELADATAI” rész „3.) A csoportok feladatai” „IGAZGATÁSI
CSOPORT” 3. pontja kiegészül az alábbi 13. ponttal:
„13. Egyéb: Közterület-felügyelő igazgatási jellegű (hatósági, nem hatósági,
felszólítás, stb.) feladatainak irányítása.”
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4.) A Szervezeti és Működési Szabályzat „CSOPORTRENDSZERBE NEM TARTOZÓ
FELADATOK” fejezet 1.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„A közterület-felügyelő napi helyszíni tevékenységének szervezése, irányítása.”
Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Nardai Dániel települési menedzser
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2015. június 11.
Tatár László
Polgármester
3.) A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
………/2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot
módosító okiratát.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mely
a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 69/2014.(III.27.) sz.
határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport
Fegyvernek, 2015. június 09.
Tatár László
polgármester
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1. sz. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
által 2014. március 27. napján kiadott 69/2014.(III.27.) számú Alapító Okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 1.) pontja helyébe az alábbi 1.1., 1.2., 2.1. és 2.2. pont lép:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
1.2.2. telephelyei: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. október 1.
A költségvetési szerv alapításáról rendelkező
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

jogszabály:

A

helyi

2.) Az Alapító Okirat 2.) pontja az alábbi 4.1. pontra módosul:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat működésével kapcsolatos

feladatok ellátása.
3.) Az Alapító Okirat 3.) pontja az alábbi 4.3. pontra módosul:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a.) A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.
b.) Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi
önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról.
c.) Ellátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási
Tanács munkaszervezeti feladatait
d.) Ellátja a
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ,
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- Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde,
- Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- Fegyverneki Orvosi rendelő
- Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.)
Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 7. § (2) bekezdés szerinti feladatait.
e.) Ellátja a közterület-felügyeleti tevékenységet.
4.) Az Alapító Okirat 4.) pontja az alábbi 4.2. pontra módosul:
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1. 841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
Társulások igazgatási tevékenysége
5.) Az Alapító Okirat 5.) pontja az alábbi 4.4. pontra módosul:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti

megjelölése:
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1. 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. 011220
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
3. 013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4. 016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
5. 016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
Tevékenységek
6. 016030
Állampolgársági ügyek
7. 031030
Közterület rendjének fenntartása
8. 044310
Építésügy igazgatása
9. 061010
Lakáspolitika igazgatása
10. 082010
Kultúra igazgatása
11. 098010
Oktatás igazgatása
12. 109010
Szociális szolgáltatások igazgatása
6.) Az Alapító Okirat 6.) pontja az alábbi 4.5. pontra módosul:
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fegyvernek közigazgatási

területe.
7.) Az alapító Okirat kiegészül az alábbi 4.6. ponttal:
4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdés.
8.) Az Alapító Okirat 7/a. pontja helyébe az alábbi 2.3. pont lép:

6
2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
2.3.1. Fegyvernek Város Önkormányzata
2.3.2. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

9.) Az Alapító Okirat 7/b. pontja helyébe az alábbi 3.1. pont lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1 megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
3.1.2. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

10.)

Az Alapító Okirat 8.) pontja helyébe az alábbi 5.1. pont lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 82. § (1)
bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. tv.
rendelkezéseinek megfelelően történik.
11.)

Az Alapító Okirat 9.) pontja helyébe az alábbi 5.2. pont lép:

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1. köztisztviselők
A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. tv.
2. közalkalmazottak
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII.tv.
3. Közalkalmazottak
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi i. tv.
4. Egyéb, eseti megbízások Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
12.)

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 5.3. ponttal:

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Fegyverneki

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését és működését a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Fegyvernek, 2015. június 11.

Tatár László
Polgármester
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2. sz. melléklet
Okirat száma:

ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 8/A. §-a alapján a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a
következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
1.2.2. telephelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. október 1.
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv.
2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
2.3.1. Fegyvernek Város Önkormányzata
2.3.2. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
3.1.2. székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1. 841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
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Társulások igazgatási tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a.) A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban
a számára meghatározott feladatokat.
b.) Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat)
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
c.) Ellátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
munkaszervezeti feladatait
d.) Ellátja a
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ,
- Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde,
- Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- Fegyverneki Orvosi rendelő
- Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.)
Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 7. § (2) bekezdés szerinti feladatait.
e.) Ellátja a közterület-felügyeleti tevékenységet.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. 011220
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
3. 013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4. 016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
5. 016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
Tevékenységek
6. 016030
Állampolgársági ügyek
7. 031030
Közterület rendjének fenntartása
8. 044310
Építésügy igazgatása
9. 061010
Lakáspolitika igazgatása
10. 082010
Kultúra igazgatása
11. 098010
Oktatás igazgatása
12. 109010
Szociális szolgáltatások igazgatása
1.

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fegyvernek közigazgatási területe.
4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdés.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 82. § (1)
bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. tv.
rendelkezéseinek megfelelően történik.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1. köztisztviselők
A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011.évi CXCIX. tv.
2. közalkalmazottak
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII.tv.
3. Közalkalmazottak
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi i. tv.
4. Egyéb, eseti megbízások
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Fegyverneki Polgármesteri
Hivatal szervezeti felépítését és működését a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.

6. Záró rendelkezés
Jelen Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 27. napján kelt,
69/2015.(III.27.) okiratszámú Alapító Okiratát visszavonom.
Fegyvernek, 2015. június 11.
Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

10

4.) Kötelezettségvállalás közterület-felügyelő foglalkoztatásához kapcsolódó kiadásokról
……../2015.(VI.18.)

határozati javaslat:

Kötelezettségvállalás közterület-felügyelő foglalkoztatásához kapcsolódó kiadásokról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2015. évi
költségvetés terhére 1.486 eFt összegben közterület-felügyelő foglalkoztatására az
alábbiak szerint:

Ssz. Kiadás megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.

Kötelezettség
vállalás összege
(eFt-ban)

Személyi juttatások
2015. július 1-től 5 havi bér (főtanácsos 11.)
nyelvvizsga pótlék 5 hó*5800,-Ft
időarányos cafeteria juttatás(bruttó)
Munkaadókat terheló járulékok (27%)
Dologi kiadások (kerékpár, fényképezőgép,
nyomtatvány)
Kötelezettségvállalás összesen:

986
29
97
274
100
1.486

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport
Fegyvernek, 2015. június 09.
Tatár László
polgármester

Közbeszerzési és beszerzési terv 2015. év
Fegyvernek Város Önkormányzata
Az ajánlatkérő
szervezet
megnevezése

Fegyvernek
Város
Önkormányzata

Fegyvernek
Város
Önkormányzata

A szerződéshez
rendelt elnevezés

A beszerzés
tárgya:
(árubeszerzés
, szolgáltatás
megrendelése
, szolgáltatási
koncesszió,
építési
beruházás,
építési
koncesszió)

Becsült érték:
(nettó Ft)

Az alkalmazott eljárásrend*
(közösségi értékhatárt elérő,
vagy az alatti, indokolással)

A közbeszerzési
eljárás fajtája

Vállalkozási
szerződés

árubeszerzés
megrendelése

34.395.190.-

közösségi értékhatár alatti,
nemzeti értékhatárt meghaladó

Kbt.121.§.(1)bekezdés b)
pontjára hivatkozással, a
törvény Második Részében
meghatározott szabályok
szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás

Vállalkozási
szerződés

árubeszerzés
megrendelése
gumikerekes
rakodókép
beszerzése
KEOP
7.1.2.0/0911-20110052

25.000.000

közösségi értékhatár alatti,

A Kbt. 122/A § alapján
25Mft-ig hirdetmény
közzététele nélküli nem
tárgyalásos eljárás

A hirdetmény
megjelenésének
tervezett időpontja

Az alkalmazott
bírálati szempont
(összességében
legelőnyösebb
ajánlat vagy
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás)

2015.03.10.

Legalacsonyabb
ellenszolgáltatású
ajánlat

2015.06.15

Leglacsonyabb
ellenszolgáltatású
ajánlat

……………………………………………….
cégszerű aláírás

Részvételi/
ajánlattételi
határidő tervezett
időpontja

Eredményhirdetés tervezett
időpontja:

Szerződés-kötés
tervezett
időpontja

2015.04.08.

2015.04.27.

2015.05.08.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló
68/2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzatok a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdés
alapján közbeszerzési tervet kötelesek készíteni.
A Tv. 33 § (2) alapján a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. májusi ülésén a 68/2015.(V.28.)
sz. önkormányzati határozattal fogadta el Fegyvernek Város Önkormányzata Közbeszerzési
Tervét.
A Közbeszerzési Tervet szükséges kiegészíteni, ezért javaslom a terv módosítását az alábbi
határozati javaslat szerint:
............./2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2015 évi Közbeszerzési tervének módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város
Önkormányzata Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 68/2015.(V.28.) sz.
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozat mellékletét képező Közbeszerzési Terv e határozat mellékletét képező
Közbeszerzési Tervre módosul.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2015. június 10.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére gumikerekes kotró-rakodógép beszerzéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” tárgyú,
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú projekt tartalék keretének terhére lehetőség
van kiegészítő eszközbeszerzésre.
A jelenlegi üzemeltetővel folytatott egyeztetések alapján a megvalósítást követő üzemeltetéshez 1 db új gumikerekes kotró rakodógép beszerzése indokolt. A gép beszerzésének várható
költsége nem haladja meg a nettó 25.000.000.-forintot. A kiegészítő eszközbeszerzésre az
önkormányzat a Kbt. 122/A.§. alapján tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás kíván lefolytatni, melyhez közbeszerzési tanácsadót szükséges alkalmazni.
A közbeszerzési tanácsadó becsült díja 400.000 Ft., melyet az Önkormányzatnak önerőből
szükséges finanszírozni.
Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:
............./2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

Gumikerekes kotró-rakodógép beszerzéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 1 db gumikerekes kotró-rakodógép beszerzésére a KEOP 7.1.2.0/09-11-2011-0052 pályázati
konstrukció tartalék keretének terhére.
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert a közbeszerzési szakértő kiválasztásával és kötelezettséget vállal a 2015 évi költségvetés
terhére maximum bruttó 400.000 Ft összegig a közbeszerzési tanácsadó díjára.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2015. június 10.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére a
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti
szerződésének megkötéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint ismeretes a Tisztelt Képviselőtestület előtt a Móricz Zs. úti 1/a. és 1/c. bérlemények a
„Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” bérli 2015. június 30-ig. A
bérleti szerződés meghosszabbítását nem kéri. A továbbiakban Szapárfalu Gazdakör szeretné
igénybe venni ezen helyiségeket műanyag, alumínium doboz és papír begyűjtése céljából.
A közüzemi számlákat továbbra is fizetik, tartozásuk nincs.
Fentiek alapján javaslom a bérlemény 2015. július 01-től 1 éves időtartamra történő
bérbeadását.
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján az
önkormányzat képviselőtestülete közérdekből dönt a bérbeadásról.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi
alternatívák közül dönteni szíveskedjen:
„A” alternatíva:
………./2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti
szerződés meghosszabbításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 9/1999.(V.6.) önkormányzati rendelet 2. §. a) pontja alapján Fegyvernek,
Móricz Zs. út 1/a és 1/c. sz. alatti helyiségeket közérdekből bérbe adja a Szapárfalu
Gazdakör – egyesületi elnöke Bencze Sándor - részére 2015. július 1-től 2016.
június 30-ig.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület a helység bérleti díját …… Ft +
ÁFA/hó összegben határozza meg. Az ingatlan közüzemi díjai a bérlőt terhelik.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül: 1. Bencze Sándor Szapárfalu Gazdakör elnöke
2. Tatár László polgármester
3. dr. Pető Zoltán jegyző
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4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2015. június 11.
Tatár László
Polgármester
Készítette: Csaba Gáborné

„B” alternatíva:
………./2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti
szerződés meghosszabbításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a.
és 1/c. sz. alatti helyiségeket nem adja bérbe a Szapárfalu Gazdakör - egyesületi
elnöke Bencze Sándor - részére.
Erről értesül: 1. Bencze Sándor Szapárfalu Gazdakör elnöke
2. Tatár László polgármester
3. dr. Pető Zoltán jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2015. június 11.
Tatár László
Polgármester
Készítette: Csaba Gáborné

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére a Helyi
Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 79/2013. (VI.20.) számú határozatával
elfogadta az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (Ebktv.), 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 összhangban lévő, a Türr István Képző és Kutató Intézet által
meghatározott formai követelményeknek megfelelő Fegyvernek Nagyközség Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, mely Intézkedési Tervében rögzítette az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
A települési Helyi Esélyegyenlőségi Tervek feladatául azt a célt tűzte ki a kormány, hogy egy
olyan tanulmány szülessen, mely a település lakossága, szervezetei által ismert, forgatott
dokumentum legyen, konkrét feladatokat tartalmazva arra vonatkozóan, hogyan érvényesülhet
az esélyegyenlőség mind jobban a településeken, és mely szereplőknek, milyen lépéseket,
milyen határidőre kell ehhez megtenniük.
A HEP első szakaszai tartalmazzák a helyzetfeltárást, ami egy adott időpontban rögzített
állapot, azonban az Intézkedési Terv egy folyamatosan változó, az elvégzett feladatok
tükrében aktualizálandó dokumentumot jelent.
Az HEP első jóváhagyása óta eltelt két év, így az Ebktv. 31.§ (4) bekezdése értelmében
kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni, hogy az egyes feladatok
milyen fázisban vannak, illetve felelősséggel mikorra teljesíthetőek, mikorra várható pályázati
forrás a megvalósításukhoz. Vizsgálandó, hogy az elmúlt időszakban történt-e olyan, a
települési adatokat érintő számbeli változás, mely az esélyegyenlőség kérdésköre tekintetében
nem hagyható figyelmen kívül, jogszabályi változások történtek-e, a település további
stratégiai dokumentumainak tartalma változott-e. Vizsgálandó, hogy a sikeres intézkedési terv
ismételt végrehajtása tovább javítja-e, vagy fenntarthatja-e az adott célcsoport
esélyegyenlőségének előmozdítási törekvéseit.
A felülvizsgálat során kiderült, hogy a helyzetfeltárás szakaszaiban történtek kisebb
változások, melyeket módosítani kell, és az Intézkedési Tervben van olyan, amely teljesült,
ezért megismétlése javasolt.
Az átláthatóbb, egységes szerkezet érdekében Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 79/2013. (VI.20.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot
hatályon kívül helyezzük, és egy új dokumentumot célszerű elfogadni.
A határozat 1. számú melléklete tartalmazza a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
……../2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről

szóló

79/2013.(VI.20.)

sz.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (3) bekezdése
alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról szóló 79/2013.(VI.20.) sz.
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezető
Fegyvernek, 2015. június 11.

/:Tatár László:/
polgármester

………/2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 321/2011. (XII.
27.) Kormányrendelet, valamint a 2/2012. (VI. 05.) EMMI rendeletben meghatározott
jogszabályi előírások figyelembe vételével a határozat mellékleteként elfogadja
Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2015. június 11.
/:Tatár László:/
Polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.
Tel: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. június 18-i ülésére a
fegyverneki 2561/8 hrsz.-ú ingatlanból történő telek értékesítéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
2015. június 8-án Németh Éva Fegyvernek Hársfa út 13/D. sz. alatti lakos vételi szándékot
jelentett be az önkormányzat tulajdonát képező 2561/8 hrsz.-ú 165 m2 nagyságú ingatlanból
30,44 m2 nagyságú területre – a mellékelt vázlat alapján - garázsépítés céljából.
A vételi ajánlatát 1.000.- Ft/m2 árban jelölte meg a vevő. Az önkormányzat a hatályos
jogszabályok alapján független értékbecslővel köteles az ingatlant felértékeltetni és minden
ingatlan értékesítésénél csak 6 hónapnál nem régebbi értékbecslésben megállapított forgalmi
értéket vehet figyelembe. A vevő a megosztással járó költségeket vállalja.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján
adóköteles.
Az értékbecslő az ingatlan forgalmi értékét nettó 1300,- Ft/m2 árban határozta meg.
Az előterjesztés mellékleteként szereplő vázrajz csíkozással jelölt területrész kerülne
értékesítésre.
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
…………./2015.(VI.28.) sz.

határozati javaslat:

fegyverneki 2561/8 hrsz.-ú ingatlanból történő telek értékesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 2561/8 hrsz.-ú
165 m2 nagyságú ingatlanból 30,44 m2 nagyságú telket értékesít Németh Éva
Fegyvernek, Hársfa út 13/D. sz. alatti lakos részére ……. Ft+ÁFA/m2 áron,
összesen.
2. Az ingatlan megosztásával kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
3. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Németh Éva (5231 Fegyvernek, Hársfa út 13/D.)
Fegyvernek, 2015. június 8.
/:Tatár László:/
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.
Tel: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. június 18-i ülésére a fegyverneki
2570 hrsz.-ú ingatlanból történő terület értékesítéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
2015. május 28-án Szatlóczki Attila és Házi Martina, mint a Fegyvernek Hársfa út 15. sz. alatti 2572/2 hrsz.-ú 367 m2 nagyságú - ingatlan tulajdonosai vételi szándékot jelentettek be az
ingatlanukkal szomszédos, önkormányzat tulajdonát képező 2570 hrsz.-ú 2235 m2 nagyságú kivett
épület, udvar megnevezésű ingatlanból 131,44 m2 nagyságú területre (melynek pontos mérete az
ingatlan megosztása után véglegesíthető) – a mellékelt vázlat alapján – az udvar területének
bővítése céljából.
A vevők a megosztással járó költségeket vállalják, a vételi ajánlatukban a vételi árat 1.000.Ft+ÁFA/m2 árban jelölték meg.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján
adóköteles. A 2570 hrsz.-ú ingatlan üzleti vagyonnak (forgalomképes) minősül, ezért az adásvételnek akadálya nincs.
Az ingatlanról értékbecslést készíttettünk, mely alapján az ingatlan forgalmi értéke: nettó 1300,- Ft.
Az önkormányzat az értékbecslő költségét kifizette, mely összeg az ingatlan vevőjére terhelhető a
vételáron keresztül.
Az előterjesztés mellékletében található vázlati rajzon látható az értékesítendő terület.
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
…………./2015.(VI.28.)

határozati javaslat:

fegyverneki 2570 hrsz.-ú ingatlanból történő terület értékesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) alapján
az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 2570 hrsz.-ú 2235
m2 nagyságú ingatlanból 131,44 m2 nagyságú területet értékesíti Szatlóczki Attila és
Házi Martina Fegyvernek, Hársfa út 15. sz. alatti tulajdonosok részére …...-Ft+ÁFA/m2
áron. Az ingatlan megosztásával járó földhivatali költségek a vevőket terhelik.
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésével.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Szatlóczki Attila (Fegyvernek, Dózsa Gy. út 20.)
Fegyvernek, 2015. június 8.
/:Tatár László:/
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére az Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
kinevezéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A KLIK Törökszentmiklósi Tankerülete pályázatot hirdetett az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) munkakörre. A pályázat beadási
határideje: 2015. június 08. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett Nagy Ildikó részéről.
Tokainé Csörgő Henrietta, a KLIK Törökszentmiklósi Tankerület által megbízott Előkészítő
Bizottság elnöke 2015. június 12-én adta át véleményezésre Nagy Ildikó pályázatát
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének.
A pályázati kiírásnak és a jogszabályi előírásnak a pályázat megfelel.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy véleményezze a beadott pályázatot és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:
………/2015.(VI.18.) sz.

határozati javaslat:

az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola intézményvezető-helyettes (magasabb
vezető) kinevezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 68. §. (1) bekezdése alapján az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására javasolja
kinevezni Nagy Ildikó 5231 Fegyvernek, Bacsó B. út 2. szám alatti lakost.
Erről értesül:
1.) Nagy Ildikó 5231 Fegyvernek, Bacsó B. út 2.
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója
3.) Tatár László polgármester
4.) dr. Pető Zoltán jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2015. június 12.
Tatár László
polgármester
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Fegyvernek Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok Megye közepén a Jászság és a Nagykunság határán fekvő nagyközség.
Külterületét a Tisza is érinti, a folyó 13 km hosszú holtága pedig a település belterületéig nyúlik. A külterület
71,48 km2, ebből a belterület 5,44 km2 nagyságú.
A település déli, szapárfalui részén vezet végig a 4-es számú főútvonal. Örményessel közös a vasútállomása,
a Budapest-Szolnok-Záhony fővonalon az állomás kissé távol esik a nagyközségtől.
A település rendezett arculata, alföldi település jellege a millennium idején alakult ki. Fejlődése folyamatos.
A településen 2643 lakás van melyek színvonala jó, infrastruktúrája fejlett, az ivóvíz, a gáz- elektromos- és
telefonvezeték hálózat teljes mértékben lefedi a lakossági igényeket. A város szennyvíz
csatornázottságának beruházási kivitelezési feladatai 2013. évben kezdődtek el, melyek a végéhez
közelednek. A település szennyvíztisztító művel rendelkezik, a szennyvízhálózat kiépítése jelenleg folyó
feladata. A belterületi burkolt úthálózat kiépítettsége jó, megközelíti a 90 %-ot.
Fegyvernek település lakónépessége
1. tábla - Lakónépesség száma az év végén
lakónépesség
2007 (fő)

6703

fő

2008 (fő)

6629

fő

99

%

Lakónépesség számának változása (%)

1

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

2009 (fő)

6503

fő

Lakónépesség számának változása (%)

98

%

2010 (fő)

6448

fő

Lakónépesség számának változása (%)

99

%

2011 (fő)

6415

fő

99

%

2012 (fő)

6659

fő

Lakónépesség számának változása (%)

104

%

2013 (fő)

6479

fő

Lakónépesség számának változása (%)

97

%

Lakónépesség számának változása (%)

Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A táblázat adatai diagramon:

Fő

Változás

6703
6629
6503
6448
6415
6659
6479

99%
98%
99%
99%
104%
97%

A lakosságszám 2007-2011-ig fokozott csökkenő tendenciát mutat, viszont 2012-ben hirtelen növekedés +
244 fő jelentkezik, majd 2013-ban ismét csökkent a lakosságszám 180 fővel.
2. számú táblázat - Állandó népesség 2013

fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

%

nők
3527

férfiak
3438

568
111
1650
243
680

629
131
2075
201
402

összesen
6965
212
1197
242
3725
444
1082

nők
51%

férfiak
49%

47%
46%
44%
55%
63%

53%
54%
56%
45%
37%

Forrás: TeIR
A táblázat adatai diagramon:

Állandó népesség - nők
65 év feletti
21%

0-14 éves
17%

15-17 éves
4%
60-64 éves
7%

18-59 éves
51%

Állandó népesség - férfiak
65 év feletti
12%
60-64 éves
6%

0-14 éves
19%

15-17 éves
4%

18-59 éves
59%

A korcsoport táblázat hullámzó képet mutat. Korcsoportok szerint a nők aránya magasabb az összlakosság
tekintetében. A 0-14 éves és 18-59 éves korosztálynál viszont a férfiak száma jelentősen nagyobb, mint a
nőké. A 60 éves, és főként a 65 év feletti nők esetében viszont kiugróan + 278 fővel több a nők létszáma,
mint a férfiaké.

3. tábla- Öregedési index

2001
2008
2009
2010
2011
2012
2013

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
1393
1079
1101
1068
1074
1079
1082

Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés
A táblázat adatai diagramon:

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)
1441
1276
1236
1234
1204
1196
1197

Öregedési index (%)
96,7
84,6
89,1
86,5
89,2
90,2
90,4%

A 65 év feletti lakosság száma folyamatos növekedést mutat, a 0-14 év közöttieknél viszont folyamatos a
csökkenés. Ebből is látható, hogy a településen is elindult az öregedési folyamat, egyre jobban idősödik a
település.
4. tábla- Belföldi vándorlások

2008
2009
2010
2011
2012
2013

állandó jellegű odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

169
127
147
114
133
148

163
173
136
129
145
151

6
-46
11
-15
-12
-3

Forrás:TeIR, Helyi adatgyűjtés
A táblázat adatai diagramon:

2009-ben és 2011-ben volt a jelentősebb elvándorlás a településről, a beköltözésekhez képest, amely
valószínűleg a munkahelyek utáni odaköltözések miatt alakult ki.
5. tábla -Természetes szaporodás

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Élve születések száma
89
71
69
64
84
71

Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés
A táblázat adatai diagramon:

halálozások száma
111
92
119
104
132
113

természetes szaporodás (fő)
-22
-21
-50
-40
-48
-42

A születések száma 2008-tól 2011 között csökkentő tendenciát mutat, a halálozások száma kiugróan magas
2010-től 2012 között. Ez a táblázat mutatja, hogy egyre csökken a születések száma, és nem a természetes
szaporodással növekszik a település lakossága, hanem valószínűleg a beköltözésekkel.
Mezőgazdaságról
A település környékének talaja kötött sztyeppesedő réti szolonyec, alföldi mész lepedékes, illetve réti
csernozjom. Fegyvernek településen az 1950-es évektől a legeltetéses állattenyésztést intenzív szántóföldi
termelés, gyümölcstermelés és zöldségtermelés jellemzi.
Az 1950-es évektől kialakult nagyüzemek tovább folytatták a hagyományokat, a termelést még
intenzívebbé tették, 800 ha-os lineár telepen, illetve a gyümölcs, zöldség feldolgozás érdekében azóta már
bezárt 10 tonna/év konzervüzemet hoztak létre. Az állattenyésztésben a sertés a magángazdaságokban, a
nagyüzemekben vegyes hasznosítású szarvasmarha és hús baromfi, juhtartás volt jelentős.
Jelen időszakban a nagyüzemi termelés háttérbe szorult a még nagyobb területet haszonbérbe művelők kftk mellett megjelentek a magángazdák is egyre növekvő területtel és a korábbi állattenyésztő telepeken
tovább folyik a szarvasmarha, sertés, valamint baromfitartás, nevelés, kinek legjelesebb képviselője a
Kunhalom Agrária Kft, aki több mint 300 fejőstehénre fejlesztette fel az állományát.
Ipari vállalkozásokról
Fegyverneken sohasem volt számottevő ipar, hiszen az 1846-ban Szapár-faluba telepített német iparosok
nem kaptak földet, ezért elhagyták a települést, s csak az uradalmi iparágak, kisipar alakult ki.
Az 1900-as évek elején jelentősebb egy feldolgozó üzem, valamint egy hengermalom, valamint téglagyár
volt. Valószínű a korábbi vámszedő hely következtében a kereskedelmi tevékenység a településen jelentős
volt. Az 1900-as évek második felében kialakultak vegyes ipari és egyéb szolgáltató szövetkezetek, melyek
mára már megszűntek. A mai vállalkozók 1200 főt foglalkoztatnak, elsősorban építő és mélyépítőiparban,
valamint kisebb szolgáltató üzemekben, pl. autójavító. Jelentős vállalkozás a településen térségi szerepet
betöltő Fegyvernek és Vidéke ÁFÉSZ, valamint Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet.
A település elhelyezkedése miatt kereskedelmi ellátó helyek száma a környék lakóit is kielégíti.
Településünk rendelkezik ipartelepítésre alkalmas, részben közművesített 8 ha-os területtel.
Oktatás, egészségügy
Az egészségügyi alapellátást településünk biztosítani tudja 2 fogorvosi, 3 családorvosi és 2 családi
gyerekorvosi körzet, valamint 3 védőnői körzettel. Alkalmanként szakellátási szolgáltatás is van a
településen (szemész, nőgyógyász, ortopédia).
Az oktatás az 1800-as évekre nyúlik vissza. 1846-ban már önálló iskola működött. A település tanyás
térségein 2 tanyasi iskola volt az 1900-as évek első felében.
1964-72-ig gimnázium volt, jelenleg 2 általános iskolában 800 tanuló tanul, valamint a szakiskolában 80
tanuló 3 szakon szerezhette meg a szakmunkás bizonyítványt. 2013-ban az iskola a KLIK fenntartása alá
került, és a szakiskola megszűnőben van, az utolsó csoport 2015. júniusban végez tanulmányaival. A 4
óvodaegységben valamennyi óvodába jelentkezőt fel tudunk venni 3 éves kortól.
A település régen közegészségügyi kör székhelye volt, ma három családorvos 2 fogszakorvos, egy
gyermekorvos és három védőnő gyógyítja a betegeket.

Közművelődés, kultúra
A településen a közösségi életnek nagy hagyománya van. Az 1920-as éveket követően megindult
polgárosodás eredményeként 26 egyesület, egylet volt bejegyezve, melynek következtében több önálló
épülettel is rendelkeztek.
Ez a közösségi élet az 1980-as évek végét követően újra fellendült, melynek színtere a közösségi Művelődési
Ház, ahol 10 gyerekcsoport, valamint a Baldácsy Művészeti Egyesület 4 felnőtt csoportja népzenei, néptánc
hagyományokat ápolja, valamint egy felnőtt női énekkar gazdagítja közművelődésünket.
Községi könyvtárban több mint 37 ezer kötet van. Az intézmény bekapcsolódott a könyvtári informatikai
hálózatba, valamint Internet szolgáltatást is tud nyújtani. A könyvtár helyet ad a helytörténeti
gyűjteménynek is. Ma már a néphagyományok háttérbe szorultak. A településen több művészeti csoport
működik (néptánccsoport, citeracsoport, női kar, üvegfestők, fafaragók).
Sportolási és szabadidő eltöltési lehetőségek:








Labdasportok: 2 db füves labdarugó pálya, bitumenes kézilabda- és kosárlabdapálya, tornaterem
Szociális létesítmény: korszerű öltözők, fürdő, pihenő és klub szobák
Sportkörök : Fegyvernek NKSE NB III. osztályú labdarugó csapat
Fegyverneki Horgász Egyesület
Sárszögi Holt-Tisza A Sporthorgász Egyesület
Hermann Ottó Vadásztársaság
R 16 postagalambok tenyésztésével foglalkozó csoport

Kiadványok
A település arculatának meghatározói a kiadványok. A helyi újság szerepét a Fegyverneki Hírmondó
biztosítja, évente 12 alkalommal jelenik meg 2700 példányszámban. A lakosság tájékoztatását szolgálja
tájékoztatva őket a település eredményeiről történelmével kapcsolatos évfordulókról és az önkormányzat
híreiről is tényszerűen tájékoztat. Színvonalas kulturális események megjelenítője, hirdetési lehetőséget is
biztosítva.
Közösségi egyesületek, civil szervezetek
A település hagyományosan katolikus szellemiségű. Római katolikus stílusban épült, Bartakovics érsek
plébániát alapított s a templomot 1864-ben szent Vendel tiszteletére avatták föl. A nagyközség szapárfalui
részén 1992-ben szentelték fel az új katolikus templomot. Harangját Gombos Lajos harangöntő mester a
sevillai világkiállításra készítette.
Egyesületek: Wing Chun Kung Fu Egyesület, R16 galambászok, Horgászegyesület, Baldácsy Művészeti
Egyesület, Hermann Ottó Vadásztársaság
Az Önkormányzat az alábbi alapítványokat működteti:




Fegyvernek Művelt Ifjúságért Közalapítvány (kulturális célú közalapítvány)
Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Közalapítvány (környezetvédelmi célú)
Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Közalapítvány (egészségügyi célú)

Turistáknak
A településen átutazó a 4-es számú főútvonal mentén Fegyvernek-Szapárfalunál a 128-129 km között
láthatja a Nepomuki Szent János szobrot és építményét. A szobrot 1775-ben emelték barokk stílusban. A

háromszög alaprajzú, magas szobortalapzaton a maradványokból még jól kivehető a dús redőzetű ruhában
ábrázolt Mária-szobor a kisded Jézussal. A szoborcsoport védelmét háromszögletű pilléreken álló zsindely
fedésű sátortetős téglaépítmény szolgálja.
A település s egyben a megyének is egyik legrégebbi műemléke, a gótikus stílusban 1480. körül épült
Pusztatorony. A téglából és kőből faragott négyzetes alapú torony megmaradt kétharmad része, mintegy 16
méterre magasodik a jelenlegi környezetében.
A település alá benyúló Holt-Tisza hangulatos, horgászati lehetőséget biztosítva a nyári melegben üdítő a
pihenés a partján, hangulatos séta lehetőségét is biztosítva.
A lovaglást, lovaglótúrát kedvelőknek a település határában lévő Németh tanyát érdemes felkeresni.

Értékeink, küldetésünk
1.) A település mikrotérségi szerepet tölt be Örményes, Kuncsorba, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff
irányában. (rendőrőrs, házi orvosi ügyelet, mikrotérségi társulás a szociális ellátás területén, szilárd és
folyékony hulladék szállításban)
2.) Ivóvízellátásban- Szolnoki Tiszamenti Regionális Vízművek üzemeltetés átvételével a Fegyverneki
Kirendeltség működtetése
3.) A városi jogcím elnyerése 2013. évben.
A település hosszú távú fejlesztési céljai:
2020-ig elérni kívánt települési jövőkép:
- Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztése: 12 tantermes általános iskola építése;
óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése
- A hátrányos helyzetű és tartós munkanélküli emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának
javítása,
- Többfunkciós közösségi ház építése,
- Fecskeház program (bérlakások építése),
- Sportcsarnok építése,
- Wagner park rehabilitációja, szabadidő park kialakítása,
- A meglévő meleg víz bázis hasznosítása (gyógyfürdő építése),
- Település belterületének átfogó rendezése,
- A település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme, megóvása, fenntartása;
belvízelvezető rendszer karbantartása, fejlesztése, külterületi földutak burkolása; átfogó fásítási
program,
- A település idegenforgalmi vonzerejének javítása, szebb, élhetőbb környezet kialakítása, új
gazdasági funkciók kialakítása, a településen élők életminőségének és a település
népességmegtartó képességének javítása.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
1.) A meglévő társulások további fenntartása, működtetése
2.) Az elért eredmények megtartása a csökkenő lehetőségek ellenére.
Fegyvernek település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
a.) az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,

b.) a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
c.) a diszkriminációmentességet,
d.) szegregációmentességet,
e.) a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

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

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei, valamint a településen lévő nem
önkormányzati szervek, a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokon túl próbálják együtt
segíteni az arra rászorultakat, segíteni az esélyegyenlőséget megvalósítását.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Gazdasági Programja
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat hosszú távú fejlesztési programja
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat éves költségvetése
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat településfejlesztési és település rendezési terve
5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Értékvédelmi Terve

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A település földrajzát alapvetően meghatározza, hogy három oldalról város, két oldalról község határolja. A
községek által határolt vonalon Déli irányba további 3 község terül el, melyekben térségi szerepet lát el
Fegyvernek (egészségügy, közbiztonság, oktatás-nevelés, étkeztetés, közüzemi szolgáltatások).
Településhálózati szempontból a település igazgatási területének szomszédjai:
- Északon: Tiszabő
- Keleten: Kenderes
- Délen: Örményes
- Délnyugaton: Törökszentmiklós
- Nyugaton: Tisza-folyó, azon túl Nagykörű
A település környező városgyűrűje:
- Északkeleten: Kunhegyes
- Keleten: Kenderes és Kisújszállás
- Délnyugaton: Törökszentmiklós és Szolnok
2007-ben Fegyvernek Nagyközség, Örményes Község, és Kuncsorba Község Önkormányzatainak Képviselő
testületei az oktatási-nevelési feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása, továbbá a
költségtakarékosság érdekében a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. Tv. 8. §. Alapján 2007. szeptember 1-jei hatállyal – a 157 / 2007. (VI. 29.) sz. önkormányzati
határozat szerint – közös üzemeltetésű intézményfenntartói társulást hoztak létre.
A társulás által fenntartott intézmény – az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat – alapfeladatként általános iskolai, szakiskolai és pedagógiai szakszolgálati feladatot lát el
Fegyverneken, Örményesen és Kuncsorbán. Az új iskolaszerkezetben egyesült a két fegyerneki, az
örményesi és a kuncsorbai általános iskola, továbbá intézményegységként részévé vált az intézménynek a
szakiskola is. 2009-ben bővült a szolgáltatási paletta, megalakult az iskola új intézményegysége, a
pedagógiai szakszolgálat. A KLIK fenntartása alá került az iskola 2013-ban, a szakiskola megszűnés alatt áll.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a törökszentmiklósi Kistérségen belül mikrotérségi szinten működik. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, Örményes Község Önkormányzata és
Kuncsorba Község Önkormányzata 2007. július 01-től intézményfenntartó társulás keretén belül hozta létre
a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Tevékenységi köre: szociális ellátás szállásnyújtás nélkül.
Szolgáltatásai Fegyvernek településen: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek),
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, SOS segélyhívó telefonrendszer.
A szociális törvény szerinti minden kötelező alapszolgáltatást biztosít az önkormányzat.
Önként vállalt feladatként 2 telephelyen működtet Idősek Klubját és a Polgárőrség bevonásával működtet
SOS segélyhívó telefonrendszert.
Szolgáltatásai Örményesen és Kuncsorbán: étkeztetés, házi segélynyújtás, nappali ellátás, családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás.
Fegyvernek négy tagóvodája 12 csoportban fogadja az óvodáskorú gyermekeket. Az óvodák szervezeti
összevonása 1982-ben történt, amikor a szakmai önállóság mellé a bérgazdálkodási jogkört is megkapta.
1991-ben a fenntartó önkormányzat önállóan működő, és gazdálkodó költségvetési szervvé nevezte ki az
intézményt.
2007. szeptember 1-jével három település önkormányzatának képviselő-testülete (Fegyvernek-ÖrményesKuncsorba) intézményfenntartó társulást hozott létre – Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
néven.
Célja az óvodai nevelés feladatainak hatékonyabb, színvonalasabb ellátása a költséghatékonyság
érdekében, melyet mikro-térségi keretek között lát el jelenleg is.
A kistérségi rendszeren belül Fegyvernek mikro-térségi szereppel bír, hiszen a szomszédos falvak,
Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, de a Kunhegyesi kistérséghez tartozó Tiszagyenda településről is sokan
keresik a települést céljaik eléréséhez.

Fegyvernek központi szerepe érvényesül az alábbi társulásokban:
2007-től az óvodai és alapfokú oktatásban, a szakiskola és a Szociális Gondozási Központ működtetésében 3
önkormányzati társulás (Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba) jött létre.
A szennyvíz-, és hulladékszolgáltatás is Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba részére szolgáltat. A lakossági
ivóvíz szolgáltatást 2012. december 31-ig végezte Fegyvernek és Örményes irányába.
A három település több évtizede működik együtt az orvosi ügyelet megszervezésében, mely 2013. évtől
kibővül Tiszagyenda és Tiszaroff településekkel.
A társulások a jogszabályi módosulásokig szakmai és gazdasági szempontból a települések megelégedésére
működtek, jól bizonyítja ezt az is, hogy az állami szervezeti átalakítások nyomán eredeti szervezeti
struktúrájuk megmaradt.
Az oktatásban, az ivóvíz ellátásban továbbra is Fegyvernekről történik a szolgáltatás végzésének irányítása.
A kistérség településrendszerébe a központi településen (Törökszentmiklós) kívül 7 település tartozik,
Fegyvernek, Kengyel, Tiszapüspöki, Tiszabő, Tiszatenyő, Örményes, Kuncsorba. A legnagyobb közülük az
óriásfalunak számító Fegyvernek, ami a 2012-es adatok alapján 7016 fős lakossággal rendelkezik, a
legkisebb pedig Kuncsorba, közel 600 fővel.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

Területi, népességi és foglalkoztatási adatok
Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

A község területe (km2)
Ebből belterület (km2)
Lakónépesség száma
Külterületi népesség száma
Külterületi lakott helyek
száma
Népsűrűség (fő/km2)
Belterületi
népsűrűség
(fő/km2)
A lakónépesség változása a
legutóbbi népszámlálás óta
(%)
A természetes szaporodás,
illetve fogyás a legutóbbi
népszámlálás óta (fő)
A legutóbbi népszámlálás
óta számított vándorlási
különbözet (fő)
A
munkaképes
korú
népesség száma

Adatok
1990.

2001.

71,48
5,44
7092
7449

71,48
5,44
6949
7077
-

2012.év
(a
tárgyév,
vagy
közeli év adatai)
71,48
5,44
6507
6810
-

117
1424

107
1301

106
1285

0,95

0,98

0,93

111

-148

-288

-142

5

-154

4546

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Helybe lakó aktív keresők
száma
Az inaktív keresők száma
Az eltartottak száma
A
regisztrált
munkanélküliek
száma
(XII.20-án)
A 20 éves és idősebb
népességből a középfokú
végzettségűek aránya
A 25 éves és idősebb
népességből a felsőfokú
végzettségűek aránya

2166
2099
1789
453

28,2

6,9

A község gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi adatai
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Működő összes vállalkozások száma
A működő jogi személyiségű vállalkozások száma
A működő jogi személyiség nélküli vállalkozások
száma
Ebből: működő egyéni vállalkozások száma
50 főnél kevesebbet foglalkoztató működő jogi
személyiségű vállalkozások száma
50-249 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű
vállalkozások száma
250 főt és ennél többet foglalkoztató működő jogi
személyiségű vállalkozások száma
Egyéni gazdálkodók száma
Működő mezőgazdasági szövetkezetek száma
Általános áruház száma
Kiskereskedelmi üzletek száma (gyógyszertár nélkül)
Ebből:
- élelmiszer jellegű üzlet és áruház
- iparcikk jellegű üzlet és áruház
- ruházati szaküzlet száma
- vasáru-, festék-, barkács- és üvegszaküzlet
- könyv-, újság- és papíráru-szaküzlet
Gépjármű-üzemanyagtöltő állomások száma
Vendéglátóhelyek száma (magán is)
Ebből:
- éttermek, cukrászdák száma
- egyéb, nyílt árusítású vendéglátóhelyek
- munkahelyi vendéglátóhelyek száma
Szállodák száma

2012. év (a tárgyév, vagy
közeli év adatai)
397

230

30
33
17
3
5
4
2
2
20
2
18
-

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Panziók száma
Üdülők száma
Kempingek száma
Összes kereskedelmi szállásférőhely
Vendégek
száma
az
összes
kereskedelmi
szálláshelyen
Magán-szállásadás szálláshelyeinek száma

-

Intézményi ellátottsági adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2012. év (tárgyév, vagy közeli
év adatai)
Művelődési otthon jellegű intézmény
van
Önkormányzati közművelődési könyvtár
van
Filmszínház
nincs
Múzeum, tájház, kiállító terem
van
Sportcsarnok, sportpálya
van
Strandfürdő (termál is)
nincs
Uszoda
nincs
Kórház
nincs
Szakrendelő intézet
nincs
Háziorvosi szolgálat
van
Házi gyermekorvosi szolgálat
van
Mentőállomás
nincs
Munkaügyi központ, illetve kirendeltség
nincs
Földhivatal
nincs
Rendőrőrs (körzeti megbízott)
van
Vasútállomás
van
Távolsági autóbusz megálló (helyközi autóbusz van
megálló)
Megnevezés
Óvodák száma
Óvodai férőhelyszám
Óvodába beírt gyermekek száma
Képesített óvodapedagógusok száma
Általános iskolák (felső tagozattal) száma
Általános iskolai tanulók száma
Általános iskolai főállású pedagógusok száma
Az általános iskolai tantermek száma
Az általános iskolai diákotthonban lakó általános
iskolai tanulók száma
A községbe bejáró általános iskolai tanulók száma
Középiskolák száma
A középiskolákban tanulók száma
Középiskolai főállású pedagógusok száma

4
295
259
22
1
601
73
39
71
-

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

Középiskolai osztálytermek száma
Szakmunkásképző iskolák száma
Szakmunkásképzőben tanulók száma
A szakmunkásképző iskolák tantermeinek száma
Szakiskolák száma
A szakiskolákban tanulók száma
Középfokú oktatási intézmények diákotthonainak
száma
A középiskolai diákotthonban lakó középiskolai
tanulók száma
A községbe bejáró középiskolai tanulók száma
A települési könyvtár állomány száma
Gyógyszertárak száma (magán is)
Bölcsődék száma
A bölcsődei férőhelyek száma
A bölcsődébe beírt gyermekek száma
Működő háziorvosok száma
Működő házi gyermekorvosok száma
Megyei ellátású tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális otthonok száma
Megyei ellátású tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést
nyújtó
szociális
otthonokban
gondozottak száma
Az önkormányzat kezelésében lévő tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
otthonok száma
Az önkormányzat kezelésében lévő tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
otthonokban gondozottak száma
Idős korúak otthonában gondozottak (magán is)
száma

1
77
26
26,584
2
1
12
12
6
2
1
68

-

-
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Lakás, közműhálózat
2013. év (a tárgyév, vagy közeli
év adatai)
Lakásállomány
2643
1970-től épült lakások száma
886
1990-től épült lakások száma
206
Összkomfortos és komfortos lakások száma
2109
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma 2567
Közüzemi
szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma
A
gázhálózatba
bekapcsolt
háztartási 2379
gázfogyasztók száma
Egyéni távbeszélő fővonalak száma
1454
Nyilvános távbeszélő állomások száma
3
A személygépkocsik száma
1255

Egyes intézmények és a közműellátás színvonalmutatói
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

2012. év (a tárgyév, vagy közeli év adatai)
Községben
1000
lakosra
jutó
természetes -148
szaporulat, illetve fogyás 1990-2001
évek között
1000 lakosra jutó vándorlási különbözet 5
1990-2001 évek között
1000 lakosra jutó népességszám 21
változása 1990-2001 évek között
1000 lakosra jutó általános iskolai 86
tanulók száma
1000 lakosra jutó középiskolai tanulók
száma
1000 lakosra jutó óvodai férőhely
42
10.000 lakosra jutó bölcsődei férőhely
17
Működő kórházi ágy 10.000 lakosra
1 házi- és 1 házi gyermekorvosra jutó 1399
lakos
1000 lakosra jutó megjelenési esetek
száma a járó beteg szakellátásban
1000 lakosra jutó kereskedelmi
szállásférőhely
1000 lakosra jutó személygépkocsik 179
száma
1000 lakosra jutó épített lakás 19902001 évek között
100 lakásra jutó lakosok száma
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt
lakások aránya (%)
Közcsatorna-hálózatba
bekapcsolt
lakások aránya (%)
Az 1 km közüzemi vízhálózatra jutó
közüzemi
szennyvízcsatorna-hálózat
hossza (m)
Az összes szennyvíztisztító kapacitás
(kg02/nap)
Az összes tisztított szennyvízből a
biológiailag is/vagy 10. fokozattal is
tisztított szennyvíz aránya (%)
A tisztított szennyvíz aránya az összes
elvezetett szennyvízből (%)
1000 lakásra jutó távbeszélő fővonal

29
265
97
-

18
100%

1,454

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és
nagyon esélyük sincs arra, hogy ebből kitörjenek. A mélyszegénység okai többek között a társadalmi és
gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli, foglalkoztatottságbeli hiányok, aminek következtében
megélhetési zavarok jelentkezhetnek. A szegénység kialakulásának okai a munkahelyek megszűnésére, a
munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátások,
szolgáltatások történő hozzáférés hiányosságaira vezethető vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető
létfeltételekben, egészségi állapot, lakhatási, táplálkozási körülményekben jelentkezik.
Napjainkban Magyarországon minden harmadik ember a szegénységi küszöb alatt él.
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen 281 fő vallotta magát roma kisebbséghez
tartozónak. Szinte egyedüli munkalehetőségük a közfoglalkoztatás.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya alá
tartozó ellátások vonatkozásában.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben
meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy
feladatellátásba történő bevonását.
Az Ebktv. 21. § - 23. § rögzíti, az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét, különösen, ha a munkáltató
a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz. Előfordulhat
azonban olyan speciális eset is, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen a munkavállalók
között, (helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük) ez a törvény szerint nem minősül az egyenlő bánásmód
megsértésének, ha az a munka jellege megkívánja.
3.2.1. tábla - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

nő

férfi

összesen

fő
2351
2327
2330
2317
2337
2136

fő
2442
2001
2431
2421
2466
2283

fő
4793
4328
4761
4738
4803
4419
0

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
nő
fő
217
317
305
301
326
206

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés

%
9,2%
13,6%
13,1%
13,0%
13,9%
9,6%
#######

férfi
fő
288
385
376
325
297
192

%
11,8%
19,2%
15,5%
13,4%
12,0%
8,4%
#######

összesen
fő
505
702
681
626
623
398
0

%
10,5%
16,2%
14,3%
13,2%
13,0%
9,0%
#######

2008 és 2013 között 2009-ben és 2010-ben volt a legtöbb nyilvántartott álláskereső a 15-64 év közöttiek
között. Nemek szerint a nők aránya kisebb volt a férfiakénál, viszont 2012-ben ez az arány megfordult,
jelenleg a nők vannak többen. 2013-ban láthatóan csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma,
köszönhetően a közfoglalkoztatási programnak.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.2. tábla - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

nyilvántartott álláskeresők
száma összesen
20 éves és fiatalabb

21-25 év

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

fő

505

702

681

626

623

375

0

fő

27

48

49

41

47

25

%

5,3
%

6,8
%

7,2
%

6,5
%

7,5
%

6,7
%

fő

75

107

101

93

90

65

%
fő

26-30 év

31-35 év

%
fő
%

###
###
##

###
14,9 15,2 14,8 14,9 14,4 17,3
###
%
%
%
%
%
%
##
73
82
72
69
74
50
###
14,5 11,7 10,6 11,0 11,9 13,3
###
%
%
%
%
%
%
##
76 108 113 91
82
37
15,0 15,4 16,6 14,5 13,2 9,9 ###

fő
36-40 év

%
fő

41-45 év

%
fő

46-50 év

%
fő

51-55 év

%
fő

56-60 év

%
fő

61 év felett

%

%

%

%

%

%

%

61

82

73

61

67

51

###
##

###
10,8 13,6
###
%
%
##
61
75
82
68
76
34
###
12,1 10,7 12,0 10,9 12,2 9,1
###
%
%
%
%
%
%
##
65
82
78
70
63
36
###
12,9 11,7 11,5 11,2 10,1 9,6
###
%
%
%
%
%
%
##
49
89
82
93
83
33
###
9,7 12,7 12,0 14,9 13,3 8,8
###
%
%
%
%
%
%
##
18
28
29
39
41
39
###
3,6 4,0 4,3 6,2 6,6 10,4
###
%
%
%
%
%
%
##
0
1
2
1
0
5
###
0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 1,3
###
%
%
%
%
%
%
##
12,1 11,7 10,7
%
%
%

9,7
%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Korcsoportokként elemezve a 21-25 éves és a 31-35 évesek között találunk több regisztrált álláskeresőt.
Ezek valószínűleg a felsőfokú és egyetemi végzettségű fiatalokat jelenti, akik a hosszú tanulmányi időszak
után jelennek meg a munkaerő piacon.

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

nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő
nő
217
317
305
301
326
211
NA

férfi
288
385
376
325
297
164
NA

fő
összesen
505
702
681
626
623
375
0

nő
114
235
227
153
168
70
NA

férfi
131
233
218
128
137
32
NA

%
összesen
245
468
445
281
305
102
0

Nő
52,5%
74,1%
74,4%
50,8%
51,5%
33,2%
########

férfi
45,5%
60,5%
58,0%
39,4%
46,1%
19,5%
########

összesen
48,5%
66,7%
65,3%
44,9%
49,0%
27,2%
#########

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 180 napnál régebben regisztráltak esetében 2008-hoz viszonyítva jelentős emelkedés tapasztalható 2009ben és 2010-ben, még 2011-ben visszaesés következett be. Ez valószínű a közmunkaporgramokra vezethető
vissza, amikor a 4 és 2 hónapos foglalkoztatással évente több személyt tudott az önkormányzat és az
intézmények foglalkoztatni. Nemek szerint a nők aránya végig az elmúlt 5 évben magasabb volt a
férfiakénál.

3.2.4. tábla - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként
18-29 évesek száma
év

nő

férfi

összesen

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

fő
553
554
554
537
545
449
NA

fő
614
609
615
607
605
522
NA

fő
1167
1163
1169
1144
1150
971
0

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
fő
12
27
37
35
43
31
NA

%
2,2%
4,9%
6,7%
6,5%
7,9%
6,9%
########

Férfi
fő
15
33
36
38
45
26
NA

%
2,4%
5,4%
5,9%
6,3%
7,4%
5,0%
########

összesen
fő
27
60
73
73
88
57
0

%
2,3%
5,2%
6,2%
6,4%
7,7%
5,9%
########

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A pályakezdő 18-29 évesek között nincs eltérés a nemek szerinti megosztásban. Azonos arányban vannak
jelen. 2013-ban láthatóan csökkent a pályakezdő álláskeresők száma, de nem tudni ez minek volt
köszönhető.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

3.2.5. tábla - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
lakosság száma összesen
összesen
nő
férfi
fő
fő
fő
2001
5542
2898 2644
2011
5812
2991 2821
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés
év

15-X éves legalább általános
iskolát végzettek száma
összesen
nő
férfi
fő
fő
fő
4503
2222 2281
NA
NA
NA

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen
nő
férfi
fő
%
fő
%
fő
%
1039 18,7 676 23,3 363 13,7
NA
0
NA
0
NA
0

A 15 éves korosztályt elemezve az alacsony 8 általános iskolai végzettségűeknél a nők aránya szinte duplája
a férfiaknak, ami azt jelenti, hogy ennél a rétegnél a lányok nem tanultak tovább az általános iskola után,
vagy még azt sem fejezték be, vagy férjhez mentek és gyerekeket szültek esetleg leányanyaként folytatták
életüket a saját családjukon belül.
3.2.6. tábla - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
év

nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fő
505
702
681
626
623
375
0

fő
47
69
73
64
60
31
NA

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
%
9,3%
9,8%
10,7%
10,2%
9,6%
8,3%
#########

8 általános
fő
210
289
290
275
289
170
NA

%
41,6%
41,2%
42,6%
43,9%
46,4%
45,3%
##########

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
248
49,1%
344
49,0%
318
46,7%
287
45,8%
274
44,0%
174
46,4%
NA
##########

Ebből a táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy a regisztrált munkanélküliek arányában szinte 5-szöröse a
legalább 8 általános iskola végzettséggel rendelkezők száma az annál alacsonyabb végzettségűekhez
viszonyítva.
3.2.7. tábla - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen
végzettek

év

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma

fő
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás:TeIR, Helyi adatgyűjtés

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen
elvégzők száma
Fő
0
0
0
0

%
0
0
0
0

A településen nincs általános iskolai felnőttoktatás, ezért az adatok nullásak.
3.2.8. tábla - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen
fő
2009
NA
2010
NA
2011
NA
2012
NA
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők
fő
%
NA
0
NA
0
NA
0
NA
0

szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők
fő
%
NA
0
NA
0
NA
0
NA
0

gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők
fő
%
0
0
NA
0
NA
0
NA
0

A felnőttoktatási adatok nem mérhetők a településen.
c) közfoglalkoztatás
Településünkön a mai időkben jó munkalehetőség a közfoglalkoztatás. A közcélú munkában 480 fő vesz
részt évente.
Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évben 6 projekt keretein belül közfoglalkoztatásban alkalmazott
munkanélkülieket, akiknek nagy része foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült, másik része
regisztrált munkanélküli volt.
A projektek megnevezése:
1.) Mezőgazdasági,
2.) Téli munka,
3.) Bel- és külterületi belvízelvezető rendszer karbantartása,
4.) Közutak felújítása,
5.) Mezőgazdasági földutak karbantartása,
6.) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
1.) A mezőgazdasági projektben 80 fő közfoglalkoztatására került sor, akik 2013. március 1-től 2014.
február 28-ig álltak közfoglalkoztatási jogviszonyban. 9 ha területen történik növénytermesztés
(burgonya, fűszerpaprika, fokhagyma, vöröshagyma, egyéb zöldségfélék). 2013. évtől a program
kiegészül az állattenyésztéssel, amelynek keretében őshonos állatok (20 db szürkemarha, 40 db
mangalica, 30 db rackajuh) tenyésztését valósítjuk meg, rideg tartásban, 12 ha szántó (NFA
tulajdon) valamint 59,3 ha saját tulajdonú gyep bevonásával. Takarmánynövény termesztés
keretében 4 ha kukorica, 3 - 3 ha búza és árpa takarmány termesztését végezzük. Az 59,3 ha
gyepterület 1/4-én legeltetés 3/4 intenzív gyepgazdálkodást folytatva végezzük az állattenyésztést.
2.) A téli munka projektben az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház és Könyvtár vizes
blokkjának felújítását végezték el. A projektben 15 fő közfoglalkoztatására került sor 2013. március
1-től 2013. április 30-ig.
3.) Bel- és külterületi belvízelvezető rendszer karbantartása projektben 15 km belterületi
belvízelvezető árok és 38 km külterületi belvízelvezető árok és csatorna karbantartását kívánjuk
elvégezni, valamint parlagfű irtást is. A projektben 43 fő közfoglalkoztatására kerütl sor 2013.
március 18-tól 2014. február 28-ig.
4.) Közutak felújítása projektben 278 fő közfoglalkoztatására került sor 2013. március 18-tól 2013.
november 30-ig. Fegyvernek településen összesen 112,043 km hosszú közút és 56,9 km járda
található, amelyből 28 km út és 15 km járda került felújításra a projekten belül.
5.) Mezőgazdasági földutak karbantartása projektben 44 fő közfoglalkoztatására került sor 2013.
március 18-tól 2013. november 30-ig. Fegyvernek településen 126,725 km hosszú mezőgazdasági
földút van, amelyből 32 km út került a projekten belül felújításra, karbantartásra.
6.) Hosszabb idejű közfoglalkoztatásban összesen 20 fő vesz részt, 4 fő dolgozik állandóan, kéthavonta
váltják egymást és napi 6 órában dolgoznak.
2015-ben is a közfoglalkoztatás tűnik az egyetlen lehetőségnek a munkanélküliség felszámolására, a
társadalom peremén élők felzárkóztatására.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
1.) A közfoglalkoztatás minden érintett részén történő biztosítása
2.) Szociális szövetkezet kialakítása
3.) Foglalkoztatási lehetőségekről információs szolgáltatás

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
1.) Művelődési Ház keretén belül nyelvi és számítógépes képzés lehetősége
2.) A helyben működő szakiskola oktatói körének bővítése
3.) Inpulzus „Első képzés” szociális gondozási képzés
4.)Türr István Képző és Kutató Intézet képzései
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
1.) Felnőtt képzés: 2013-ban, akik munkanélküliek, vagy közfoglalkoztatásban voltak 2 képzés indult
számukra. Nők részére házi betegápolói tanfolyam, férfiak részére gépkezelői tanfolyam. Gyakorlati helyet
az Önkormányzat és Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosított.
2.)Helyi foglalkoztatási program keretében létrejövő szociális szövetkezetben való széles körű részvétel
3.)A Türr István Képző és Kutató Intézet 2015-ben 2 szakot indított 200 illetve 300 órás képzéssel
növénytermesztő és állattenyésztő szakterületen 15-15 fős csoportokkal.
4.) A kulturális közfoglalkoztatási program keretében 2014-ben 10 főt, 2015-ben pedig 6 főt foglalkoztatott
a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, és ezek a személyek egy tanfolyamot is elvégeztek.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Településünkön ilyen nyilvántartás nincs. Mindenkit foglalkoztat az önkormányzat, aki jelentkezik egy-egy
programba.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A hátrányos megkülönböztetés nem érvényesül a közfoglalkoztatás terén. Aki ebben részesül évente
legalább egyszer részt vett és vesz a programban. Egyrészt az önkormányzati programokban STARTmunkaprogram, vagy a közfeladatokat ellátó intézményeknél.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
3.3.1. tábla - Álláskeresési segélyben részesülők száma

2008. 1. negyedév
2008. 2. negyedév
2008. 3. negyedév
2008. 4. negyedév
2008. átlag
2009. 1. negyedév
2009. 2. negyedév
2009. 3. negyedév
2009. 4. negyedév
2009. átlag
2010. 1. negyedév
2010. 2. negyedév

Nyilvántartott álláskeresők száma
417
373
406
421
404,2
594
658
664
652
642
769
682

segélyben részesülők fő segélyben részesülők %
37
8,8
27
7,2
24
5,9
15
3,5
25,7
6,3
37
3,2
49
7,4
34
5,1
39
5,9
39,7
6,1
67
8,7
46
6,7

2010. 3. negyedév
2010. 4. negyedév
2010. átlag
2011. 1. negyedév
2011. 2. negyedév
2011. 3. negyedév
2011. 4. negyedév
2011. átlag
2012. 1. negyedév
2012. 2. negyedév
2012. 3. negyedév
2012. 4. negyedév
2012. átlag

694
645
697,5
769
582
630
590
642,7
708
623
633
606
642,5

49
32
48,5
60
24
54
6
36
5
8
9
8
7,5

7
4,9
6,8
7,8
4,1
8,5
1
5,3
0,7
1,2
1,4
1,3
1,1

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
év

15-64 év közötti lakónépesség
száma

segélyben részesülők fő

segélyben részesülők %

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4793
4328
4761
4738
4803
4686
NA

103
159
194
144
30
31
NA

2,1%
3,7%
4,1%
3,0%
0,6%
0,7%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2009-ben és 2010-ben az év első hónapjaiban az első negyedévben volt magasabb a regisztrált
munkanélküliek és a segélyben részesülők száma. A többi negyedévben a közfoglalkoztatási
programokkal ezek a számok csökkentek. Ebből vissza lehet következtetni, hogy a
közfoglalkoztatás hiánya emeli meg a munkanélküliek és a segélyben részesülők számát.
3.3.2. tábla - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

év

nyilvántartott
álláskeresők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

álláskeresési járadékra
jogosultak

fő

fő

%

505
702
681
626
623
375

120
141
147
77
41
58

23,8%
20,1%
21,6%
12,3%
6,6%
15,5%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2008. és 2010. év között a nyilvántartott álláskeresők több mint 20%-a jogosult álláskeresési járadékra.
2011. és 2012. évben azonban látványosan lecsökkent. 2011-ben 12,3%-ra 2012-ben még ennél is lejjebb
,6,6%-ra.

3.3.3. tábla- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
száma
rendszeres szociális
segélyben részesülők
év
fő

15-64
évesek %ában

Foglalkoztatást
Azoknak a Azoknak a
helyettesítő támogatás száma, akik
száma,
(álláskeresési támogatás)
30 nap
akiktől
helyi
munkanélk munkaviszo
nyt
nem
önkormány
fő
üliek %tudtak
zati
ában

igazolni és
rendelet
az FHT
alapján
jogosultság megvonták
tól elesett
a
támogatást

2008
2009
2010
2011
2012
2013

196
279
46
47
24

4
6,4
0,9
0,9
0,5

308
319
342
371
399
58

60,9
45,4
50,2
59,2
64

0
0
0
0
6

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés

Ellátottak száma (fő)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2008

2009

Segélyezettek száma

2010

2011

Támogatottak száma

2012

2013

2014

Jogosulatla nok száma

2015

2016

2017

Támogatás tól megvontak száma

Rendszeres szociális segélyben részesülők 2009-ben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők 2012-ben jelentek meg nagyobb arányban az önkormányzatoknál.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
3.4.3. tába - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma

2008

513

0

2009

621

0

2010

541

0

2011

797

0

2012

738

0

2013

726

0

2014

590

0

Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

2011-2012-ben jelentősen növekedett a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, ami a lakosság
romló anyagi helyzetére vezethető vissza. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. változásának eredményeként 2015. február 28-al megszűnt a normatív lakásfenntartási támogatás, csak
azok részesülnek még kifizetésben, akik 2014-ben igényelték meg, és még nem telt le az 1 év. A települési
segélyről szóló helyi rendelet nem tartalmaz lakhatási támogatást.

Fegyvernek Önkormányzat nem működteti az adósságkezelési szolgáltatást, így ezen a feladaton
nem jelenik meg adat. A családsegítő szolgálaton belül viszont jelentős azoknak a száma, akik a
szolgáltatókkal való egyeztetést kérik a családgondozóktól.
a) bérlakás-állomány
3.4.1. tábla - Lakás állomány
db

összes lakásállomány
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

bérlakás állomány
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

szociális
lakásállomány
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

egyéb lakáscélra használt
nem lakáscélú ingatlanok
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

2680
2684
2687
2682
2687
2643

1320
1320
1325
1300
1325
NA

Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

27
27
27
27
27
27

0
0
0
2
2
2

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2011-től az önkormányzat a 27 db bérlakás mellett 2 db szükséglakást (hajléktalanok részére) és 3 db
szociális bérlakást (gyermekes családok részére) tartott fenn krízis problémák megoldására. A szükséglakás
és szociális bérlakás kiutalásakor a családsegítő szolgálat javaslata alapján került sor. Jelenleg 17 lakást
bérelnek a családok, ezek mind komfortosak.

Az összes lakásállománynál az elégtelen lakhatási körülményt biztosító lakásokat csak
megközelítő adatokkal tudjuk megadni, mivel nincs nyilvántartása a településnek róla. A 2011.
évben indult project alapján a csatornázás 2015. évre megvalósul, és az egész településen kiépül a
csatornahálózat, ami még komfortosabbá teszi a települést.

b) szociális lakhatás

A szociális lakhatást rendeletben előírt feltételekkel lehet igényelni. Településünkön jelenleg ez 1 főt érint.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Ezeket az ingatlanokat a településen vállalkozók, rendőrség, polgárőrség és nonprofit szervezetek veszik
igénybe.
e) lakhatást segítő támogatások
Rendeletben előírt feltételekkel lakástámogatás igényelhető és adható. Jelenleg 1 fő kapja
településünkön.
f) eladósodottság
Az Önkormányzat 130 millió Ft folyószámlahitellel rendelkezik.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A település külterületein nincsenek ingatlanok. A város központjában találhatók a közszolgáltatáshoz
kirendelt ügyfélszolgálatok. A város lakói kövesutakon tudnak eljutni, kerékpárral vagy autóval ezekre a
helyekre. Helyi járat nincs.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Szegregátumoknak nevezzük az alacsony végzettségű népesség arányát, vagyis legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezőknek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezőknek az
aktív korúakon belüli aránya alapján jelölhetők ki.
Szegregátumnak minősülnek azok a területek, ahol az alacsony végzettségű népesség aránya
meghaladja a 40%-ot. A szegregátumok kétezer fő alatti települések esetében a települések egésze
szintjén, kétezer fő feletti települések esetében a településrészek szintjén jelölhetők ki.
Fegyverneken nincs telep, így telepen / szegregátumban élők sincsenek évtizedek óta.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
3.6.1. tábla – Orvosi ellátás

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Felnőttek és gyermekek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
0
0
0
0
0
NA

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
3
3
3
3
3
3

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
2
2
3
2
2
2

Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

A településen, mint a táblázatban is látható nincs vegyes háziorvosi szolgálat. A felnőttek részére
2008 – 2013 év között 3 háziorvosi szolgálat működik. A házi gyermekorvosok ellátott szolgálatok
száma minden évben 2, kivéve 2010-et, amikor 3 volt.

3.6.2. tábla - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma
272
262
299
280
274
242

Forrás:TeIR, Helyi adatgyűjtés

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2008-2013 évben csak kis mértékben változott.
Kiugró számot csak 2010. év mutat, ami 2009 évhez képest láthatóan megemelkedett.
3.6.3. tábla – Ápolási díjban részesítettek száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

ápolási díjban részesítettek száma
29
37
35
37
33
36

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Ápolási díjban részesülők száma alig változott az elmúlt 5 évben. 2009 évben volt a legkevesebb,
majd 2009-2011 évben szinte nem változott. 2012-ben volt egy minimális csökkenés, de 2013-ban
emelkedett a számuk.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

A települési önkormányzatok kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó
egészségügyi szolgáltatások a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a területi védőnői és a fogorvosi
ellátás. Az alapellátás területén kiemelkedő jelentőségű a háziorvosi ellátás, mivel ez az általános
orvosi gyakorlat optimális munkamódszere. Az alapellátás lényege, hogy a beteg a lakóhelyén,
vagy annak közelében választása alapján, hosszú távon, személyes kapcsolatra alapozva, nemétől,
korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. A
magyar egészségügyre jellemző a háromszintű beteg ellátási modell: alapellátás (I.), járó- (II.) és
fekvőbeteg (III.) szakellátás.
Településünkön alapellátás működik, 3 háziorvosi és 2 házi gyermekorvosi szolgálattal. A három
háziorvosi körzetet vállalkozó háziorvosok látják el. Az ellátás a felnőtt és gyermek háziorvosi,
rendelőkben zajlik. Az alapellátás (területi ellátási kötelezettséggel rendelkező) orvosa (a
háziorvos), a betegek által közvetlenül felkereshető rendelési időben, ill. a megadott elérhetőségen
keresztül (pl. a rendelő telefonszámán/esetleg mobil telefonon keresztül) házhoz hívható. Minden
körzetben naponta 08.00 – 11.00 óráig tart a rendelési idő. A rendelési időn kívül összevont ügyeleti
szolgálat működik
A beteg vagy hozzátartozó a rendelési időn kívül vagy a háziorvosi ügyeletet (az ügyelet
telefonszámán) vagy a Mentőt (T:104) hívhatja. Az ügyelet Fegyvernek telephellyel működik 4
település közreműködésével. A lakosok helyben vehetik igénybe az ügyeleti szolgálatot.
Az alapellátásunk célja az ellátott lakosság tekintetében egészségügyi megelőző tevékenység
végzése, az egyén egészségi állapotának figyelemmel kisérése, valamint egészségügyi
felvilágosítása és nevelése, meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése,
gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett. Szakorvoshoz történő
irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás ellátás céljából,
gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelőorvos által javasolt terápiás terv alapján,
valamint szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő
szakorvosi konzílium kérése. Az egészségügyi szolgáltatások intézményrendszerének felépítése az
eltérő típusú és súlyosságú megbetegedésben szenvedők differenciált ellátását szolgálja, azaz a
progresszív ellátás során az ellátandó beteg valamennyi jellemzője együttesen határozza meg azt,
hogy a szolgáltatás nyújtása az alapellátás, a járóbeteg szakellátás, a szakambulancia, az általános
vagy a specializált fekvőbetegellátás feladata-e. Az egészségügyi alapellátást általában véve az
jellemzi, hogy technikai eszközigénye minimális és elsősorban szakmai tudására alapozódik. A
háziorvos feladatainak egyik célja, hogy tehermentesítse az egészségügyi ellátó rendszer
szakellátási szintjeit, azaz csak azok a betegek kerüljenek magasabb szintekre, akiknek teljeskörű
ellátása csak ott biztosítható.
Az orvos-beteg kapcsolat első helyen kiemelendő sajátossága a háziorvosi tevékenységnek, ugyanis
egy páciens- és betegségcsoport ellátását, gondozását, gyógyítását tartósan, éveken, esetleg
évtizedeken keresztül végzi. Behozhatatlan előnnyel rendelkezik minden más orvossal szemben,
mert ez a körülmény olyan tapasztalatszerzésre ad lehetőséget, amely szinte egyetlen más
specialistának nem adatik meg. A háziorvos a praxisába tartozó valamennyi betegének állapotáért
mindennap minden órában felelős. Túlnyomórészt maga határozza meg betege vizsgálatának,
ellenőrzésének idejét, helyét és módját, lehetősége van direkt és indirekt úton tájékozódni betegei
állapotának változásáról. Egyedülálló lehetősége van arra, hogy megfigyelje betegét a betegség
kialakulásának pillanatától.
Az egészségügyi ellátás része az ápolási tevékenység is. Eszerint az ápolás azoknak az eljárásoknak
az összessége, amelyek feladata az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának

stabilizálása, a beteg fájdalmainak csökkentése és szenvedéseinek enyhítése emberi méltóságának
megőrzésével, a beteg környezetének ápolási feladatokban való részvételre történő felkészítése és
abba való bevonása. Az ápolási tevékenység az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódva, valamint attól
függetlenül, mint önálló tevékenység van meghatározva.
Az alapellátáson belül valósul meg a szabad orvosválasztás elvén alapuló, hosszú távú, személyes
kapcsolatokra építő, minden diszkriminációtól mentes, lakóhely, vagy annak körzete szerinti
folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása. A járóbeteg-szakellátás az alapellátásból eredő
beutaláson alapuló, speciális esetekben a beteg jelentkezéséből eredő, szakorvos által végzett
egyszeri, vagy alkalomszerű egészségügyi ellátás, illetve fekvőbeteg ellátást nem igénylő krónikus
betegség esetében folyamatos szakorvosi ellátás. A járóbeteg-szakellátáshoz a tömegközlekedéssel
a beteg állapotának veszélyeztetése nélkül elérhető egészségügyi intézmények tartoznak.
Egészségügyi szolgáltató tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha a szolgáltatás
elhelyezése, infrastrukturális körülményei, berendezései, felszereltsége és műszerezettsége megfelel
az előírt tárgyi követelményrendszerben foglaltaknak
Szakellátáshoz való hozzáférés:
A háziorvosok és házi gyermekorvos Fegyvernek település közvetlen közelében található
Törökszentmiklós és Szolnok (ellátási kötelezettségük van) városokba utalják betegeiket szakellátás
céljából. Az utazást a betegségtől függően betegszállító, személyautó illetve tömegközlekedési
eszköz használatával tudják igénybe venni a betegek.
Nem sürgős (választott időpontra szóló) beutalás
Az előzmények ismerete, részletes betegvizsgálat után (szükség szerint kiegészítve az
alapellátásban végezhető egyéb műszeres vizsgálatokkal) a háziorvos, - a beteg ellátásának
megfelelő helyet /szakrendelést, kórházi osztályt/ kiválasztva –dönt a beutalásról.
Sürgős /a beteg gyors állapotromlása, a közeljövőben bekövetkező életveszély elhárítása miatt
történő/ beutalás.
A beteg, vagy környezete háziorvost, háziorvosi ügyeletet vagy mentőt hívott. Az orvos (vagy a
mentő személyzete) az előzmények ismerete/gyors áttekintése és célirányos betegvizsgálat (esetleg
EKG-12, vagy Vércukormérés, stb.) után, - a beteg optimális ellátásának megfelelő helyet
/szakrendelést, akut kórházi osztályt/ kiválasztva – dönt a beutalásról, (beszállításról)! Az
alapellátás az a szint, ahol a lakosság elsődlegesen találkozik az egészségügyi ellátórendszerrel.
Átfogó, holisztikus megközelítéssel foglalkozik a hozzá tartozó lakosság egészségével, és biztos,
tartós kapcsolatban van a lakossággal.
Szakellátások igénybevétele
Helyszínei
Szakrendelések: Önálló vagy a Kórházakhoz integrált szakorvosi rendelőintézetekben
(Törökszentmiklós, Szolnok) zajlik. Általában a szakorvosi vizsgálatok elsődleges színhelyei.
-(szak)Ambulanciák: Mindig fekvőbeteg osztályos háttérrel (Szolnok) működnek. Általában ezek is
a szakorvosi vizsgálatok elsődleges színhelyei.
-Diagnosztikák: Rendelőintézetekben (Törökszentmiklós, Szolnok) , kórházakban (Szolnok)
működő olyan osztályok, részlegek, melyek mind a járó betegeknek, mind pedig a fekvő- betegek
számára végeznek vizsgálatokat: pl. Labor, Rtg*, Ultrahang*, CT* (mindkét fő telephelyen), MRI*
(csak Fiumei úton), Izotópdiagnosztikai* (Péterfy telephely), Patológia stb. Az elsődleges
szakorvosi vizsgálatot, ellátást követő vizsgálati színhelyek.
Mindezen egységek – a beteg érdekében és átirányításával – egymástól is kérhetnek (további)
vizsgálatokat, konzíliumot. Az eredményektől függően a beteg kezelése vagy marad az első
orvosnál, vagy átkerül ahhoz a szakorvoshoz, aki a további kezelés szempontjából szakmailag
illetékes orvos.


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

Az egészségügyi célú prevenció a betegségek keletkezését, az egészség fenntartását, és a szervezet
megedzését, illetve az állapotromlását is jelenti. A prevenció célja az egészségi állapot és az
életminőség javítása, az egészség védelme, a betegségek, sérülések megelőzése. Az elsődleges
prevenció keretében legfontosabb eszköz az egészségnevelés, ami az egészséges személyek
egészségi állapotának megőrzését, ellenálló képességük fokozását, a betegségekkel szembeni
fogékonyság csökkentését jelenti. A másodlagos megelőzés során a betegség korai felismerése
illetve az egyes rizikótényezők korai kiküszöbölésére törekszenek. A másodlagos prevenció fő
eszközei a szűrővizsgálatok. Az Orvosi Rendelőben szakorvosokkal kötött megállapodás alapján a
következő szűrővizsgálatokat vehetik igénybe a lakosok: hallásvizsgálat, allergiaszűrés, ortopédiai
vizsgálat. A háziorvosok folyamatosan végzik a koleszterin vizsgálatokat, vérnyomásmérés,
prevenciós tanácsadások.
A kora gyermekkori szűrővizsgálatokat a védőnők végzik.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Ezekhez a szolgáltatásokhoz szakrendelőkben lehet hozzájutni, amely Fegyvernek
vonzáskörzetében, Törökszentmiklós és Szolnok városokban vehetők igénybe.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A Gyermekétkeztetési Konyha napi körülbelül 1300 adag ebédet állít elő. Az étel előállításánál betartja a
miniszteri rendeletben előírt, kötelező mennyiségű és fajtájú élelmiszer kiadására vonatkozó szabályokat.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A Fegyvernek Községi Sport Egyesület 2013-ban három szakosztállyal rendelkezik. A labdarúgás
mellett a kézilabdázók és a karatésok sportolhatnak szervezett keretek között. Az egyesület
biztosítja a település minden lakosának a kulturált és magas szintű sportolási lehetőséget. A
szervezet tagjai között jelenleg is akad a kisebbséghez tartozó lakos, vagy hátrányos helyzetű
családból származó gyermek sportoló. A községi sportpálya még nem akadálymentesített, de az
esetleges felújítások már az akadálymentesítésre is kiterjednek. 2013-ban épült meg az első
műfüves futballpálya és a teniszpálya, 2015-ben pedig a második műfüves futballpálya, valamint a
görpálya és a bicikli terep pálya,de a munkálatok még nem fejeződtek be, folyamatos a fejlesztés.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Fegyverneken az önkormányzat intézményfenntartó társulásban működtetett Csorba-Mikro-Térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a településen.
 Szociális étkeztetés
 Házi segítségnyújtás
 Nappali ellátás 3 telephelyen a település területi elosztottságának megfelelően 30-30 fős idősek
klubja
 SOS-telefonszolgáltatás (önkormányzat-polgárőrség-intézmény) együttes működtetésével 24 órás
jelzőkészülék
 Családsegítés (információnyújtás, családi problémák kezelése szociális ellátó rendszerben,
ellátásokhoz jutás)
Az alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtásra jelenleg 43 fő és az időskorúak nappali ellátására van a
legtöbb igény. Klub: 97 fő. Az idősek klubjai minden hónapban több szabadidős programmal várják a
magányos időseket. Minden évben kiemelt figyelmet kapnak az anyák napja és az idősek napja rendezvény
megszervezésénél, melyen az önkormányzat vezetői is jelen vannak. Az étkeztetésnél lehetőség van
szombatonként is, és a házhoz szállítással is az egyszeri meleg ebédre, melyet az önkormányzat által

fenntartott gyermekétkeztetési konyháról az idős klubokon keresztül kapnak meg az igénylők. A
településen egy állami fenntartású és egy KHT fenntartású ápolást-gondozást nyújtó intézmény működik.
Az állami fenntartású bentlakásos intézményen belül demens ellátásra is lehetőség van. A két intézmény
lakói 80%-bvan fegyverneki idősek közül kerültek ki.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Az intézmények az ellátást igénylők esetében az egyenlő bánásmódnak megfelelően, hátrányos
megkülönböztetés nélkül alkalmaztuk közfoglalkoztatásban, az önkéntes programban résztvevőket.
Idősellátásban az ellátottak száma:
 Nappali ellátás
megállapodások száma: 97 fő
napi kihasználtság: 84
 Étkeztetés
megállapodások száma: 198 fő
napi igénybevétel: 143
 Házi segítségnyújtás
megállapodások száma: 43 fő
naponta ellátottak száma: 20 fő

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Minden egészségügyi alap- és szociális alapszolgáltatás elérhető, biztosított a településen mindenki
számára kivétel nélkül.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A település kulturális életére a gyökerek őrzése a jellemző. A település méretéhez képest kifejezetten
sokszínű tevékenységet láthatunk. Az amatőr művészeteknek jelentős hagyományai vannak. Korábban a
felnőtt színjátszás, napjainkban az iskolai énekkarok és a diákszínjátszók, a Művelődési Ház és a Baldácsy
Művészeti Egyesület által működtetett citera zenekarok, néptánccsoportok és a fúvós zenekar ápolják a
művészeti hagyományokat és fellépéseik gazdagítják az ünnepi rendezvényt.
A település rendkívüli erőssége a civil szervezetek működése és a művészeti hagyományok (tánc, zene)
nagyfokú ápolása.

a) közösségi élet színterei, fórumai
1.) Művelődési Ház Fegyvernek, Felszabadulás út 184.
2.) Könyvtás Fegyvernek, Felszabadulás út 146.
3.) Szapárfalui Klubkönyvtár Fegyvernek, Ady Endre út 50.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településen nincsenek etnikai konfliktusok.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Vöröskeresztes adománygyűjtés jellemző a településre, valamint a Katolikus Karitász is jelentős részt vállal
a segítségnyújtásból. A Karitász az önkormányzat támogatásával minden évben szervez tábort hátrányos
helyzetű gyermekeknek, melyen a Karitász tagjai segítkeznek. Karácsony előtt végig látogatják a
bennlakásos otthonokat és ajándékokkal lepik meg az ott élő időseket.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
2014. októberben megalakult a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A finanszírozásukra éves szinten kevés
jut, de az önkormányzat igyekszik mindenben segíteni munkájukat. Állandó az ellentét a helyi őslakos és a
Tiszabőről áttelepült romák között.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A roma lakosság 90%-a mélyszegénységben él,
Képzési lehetőségek, közmunkába való bevonás
melynek oka: alacsony iskolai végzettség miatt
kiszorulnak a munkaerő-piacról
Tartós munkanélküliek aránya magas
Közmunkához való segítés
Átfogó feladatokat a Szociális Szolgáltatói Koncepció tartalmazza.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
A törvényi változás miatt 2013. szeptember 01-től mindenkinek, akinek volt addig hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzet megállapítva, kérvényezni kell az újbóli megállapítását, és a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzet csak a gyermekvédelmi kedvezmény időszakára (1 év) szól, ezért évente meg
kell igényelni. A feltételek is megváltoztak, de még így is vannak visszaélések, mert az önkéntes bevallást
nem tudjuk ellenőrizni.
4.1.1. tábla - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

2008
2009
2010

18 év alattiak
száma a
népességben
1572
1511
1506

Védelembe vett 18
év alattiak száma
25
25
18

Megszűntetett esetek
száma a 18 év alatti
védelembe vettek közül
4
8
24

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
113
119
111

2011
2012
2013
2014

1477
1446
1658
1446

43
37
38
47

7
6
4
0

126
131
131
127

Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

A veszélyeztetett gyermekek száma fokozatosan növekszik a csökkenő gyermeklétszámhoz
képest. Kiemelkedő a 2010-es év, amikor a megszüntetettek száma emelkedést mutatott. Ebben
az esetben nem a probléma megszüntetéséről van szó, hanem a nagykorúság eléréséről. Ezért
kellett megszüntetni. Ezekben a családokban halmozottan jelennek meg a problémák, sok az
iskolai mulasztás.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. tábla - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

Ebből
tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
támogatásban
részesítettek száma

Ebből tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban
részesítettek száma

2008
830
Na
2009
889
Na
2010
944
Na
2011
878
Na
2012
832
Na
2013
777
Na
2014
732
Na
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

6
4
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
NA
NA

0
0
0
0
0
0
0

A 0-18 éves korú gyermekek számához viszonyítva, nagyon magas a gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek száma: 63% 2010-ben és 59% 2011-ben. Ez a családok romló
anyagi helyzetére vezethető vissza. 2012-től azonban fokozatosan csökken a gyermekvédelmi
kedvezményben részesültek száma, de ez nem jelenti azt, hogy a családok jobb anyagi
körülmények között élnek, csak a közfoglalkoztatásban többen el tudnak helyezkedni, így talán
kevesebben adnak be kérelmet.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Településünkön nincs gyűjtött adat erről.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. tábla – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya
Ingyenes
50 százalékos
étkezésben
mértékű
résztvevők
kedvezményes
száma iskola
étkezésre
1-8.
jogosultak száma 1évfolyam
13. évfolyam
2008
172
133
63
2009
176
165
36
2010
188
183
20
2011
176
211
8
2012
153
202
8
2013
151
379
21
2014
118
337
21
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés
Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma
315
299
247
241
219
NA
NA

Nyári
Óvodáztatási
étkeztetésbe
támogatásban
n részesülők
részesülők száma
száma
0
7
8
5
4
10
6

183
189
183
0
0
0
0

Az ingyenes étkeztetésben résztvevők óvodai száma 2008. – 2011. évben szinte alig változott,
2012-től csökkenés tapasztalható. Az iskolai ingyenes étkeztetésben részesülő 1-8. évfolyamosok
száma 2008. évben volt a legalacsonyabb, 2013. évben pedig a legmagasabb. Az 50%-os mértékű
kedvezményes étkezésre jogosultak száma 1-13. évfolyamban 2008-ban volt a legmagasabb (63 fő)
viszont 2009. évtől ez egyre csökkent. 2011. és 2012. évben, mint látható, nagyon kevesen kapják
az 50%-os mértékű kedvezményt, mindössze 8-an. Az ingyenes tankönyvellátás is csökkent az évek
során. Nyári étkezésben részesülők számában 2008-2010 évben alig van változás, viszont 2011.2014. évben ez teljesen nullára csökkent. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények folyamatos
csökkenésére vezethető vissza, hogy 2014-re jelentősen csökkent az ingyenes étkezésre jogosultak
száma mind az óvodában, mind az általános iskolában.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen nincs ilyen gyermek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A 3.5.-ös pontban leírtak szerint településünkön nincs szegregált telepszerű lakókörnyezet.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
4.3.3. tábla - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Bölcsődék száma

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma

2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

Szociális szempontból felvett
gyerekek száma (munkanélküli
szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

Működő összes
bölcsődei férőhelyek
száma

0
0
0
0
0
0
0

12
12
12
12
12
12
10

12
12
14
29
9
12
10

A bölcsőde korlátozott férőhellyel rendelkezik, az óvodával integráltan működik. Elsősorban
azoknak a szülőknek a gyermekeit tudja fogadni, ahol mind a két szülő dolgozik.
4.3.4. tábla - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Családi napköziben
Családi napköziben a térítésmentes
engedélyezett férőhelyek
férőhelyek száma
száma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Családi napközeiben gondozott
gyermekek száma
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés
A településen nincs családi napközi.

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
4.3.1. tábla – Védőnői álláshelyek száma
védőnői álláshelyek száma
2008
4
2009
3
2010
2
2011
1
2012
4
2013
1
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

Egy védőnőre jutó gyermekek száma
84
111
159
300
55
293

A település állandó védőnő hiánnyal küzd, amely főleg 2010-ben és 2011-ben volt érzékelhető, 1
védőnő nyugdíjazása illetve folyamatos elvándorlás miatt. Jelenleg a településen 1 fővel
szerződésben áll az önkormányzat, hogy ha végez védőnői képzésével, akkor a településen fog
dolgozni. 10 hónapig meghatározott összegű támogatást kap, minimum ugyan ennyi időt le kell
dolgoznia településünkön. Jelenleg 3 védőnő áll a lakosok szolgálatára.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

4.3.2. tábla – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

2008
2009
2010
2011
2012

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi praxis/ok
száma
1
1
1
1
0

Háziorvos által ellátott
esetek száma

Gyermekorvos által
ellátott esetek száma

Felnőtt házi orvos által
ellátott esetek száma

0
0
0
0
0

17.485
15.695
15.202
16.335
14.982

38.978
43.208
42.337
40.786
42.389

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatgyűjtés
Fegyvernek településen két házi gyermekorvosi szolgálat működik. A két szolgálatból 1 fő házi
gyermekorvos vállalkozási formában működik, a másik szolgálatot helyettesítéssel látjuk el. A
2008. augusztus 01-től megüresedett házi gyermekorvosi állást folyamatosan hirdetjük, ez idáig
jelentkező nem volt a státuszra.
A házi gyermekorvos a Fegyvernek település közvetlen közelében található Törökszentmiklós és
Szolnok (ellátási kötelezettségük van) városokba utalják betegeiket szakellátás céljából. Az utazást
a betegségtől függően betegszállító, személyautó illetve tömegközlekedési eszköz használatával
tudják igénybe venni a betegek.

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
2013-ban 12 férőhelyes bölcsőde működött Fegyvernek Város Önkormányzat önkéntes feladatvállalása
alapján. 2014-ben már csak 10 fővel működhetett a bölcsőde a törvényi szabályozás miatt. A
családtámogatási rendszer megváltozásának köszönhetően egyre több édesanya szeretne visszamenni
dolgozni, igen nagy az érdeklődés a bölcsődei férőhelyek iránt, sok gyermeket el kell utasítani helyhiány
miatt, ezért folyamatos tervként szerepel az intézmény bővítése.
d) gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti szolgáltatás 1998.-óta működik a településen a szociális intézményhez, jelenleg a Csorbamikor-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központhoz integrálva önálló szakmai egységként. A szolgálat
rendelkezik mindazon tárgyi és személyi feltétellel, infrastruktúrával, melyet a jogszabály előír.
2 fő családgondozó
1 fő szociális munkás
1 fő óvoda pedagógus
A jelzőrendszer kiépített és jól működik a településen.
e) gyermekvédelem
Gyermekjóléti Szolgálat működtetése, fenntartása
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Gyermekjóléti Szolgálat, helyi rendelet, étkeztetés, átmenti segély. 2015. március 01-től bevezetésre
került a települési segély, melyet helyi rendelet szabályoz. Krízis helyzetbe került személyek igényelhetik, és
a szociális bizottság dönt a támogatás odaítéléséről. 2015. márciusban nem történt igénylés, áprilisban 2
személy részesült támogatásban.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az óvoda, iskola és a sportegyesület szinterén bárki hozzáférhet ezekhez a programokhoz.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Minden érintett részére biztosított az étkeztetés és az ingyenes tankönyv is.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nem volt észrevétel, nem jelezte senki irányunkba.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Településünkön nem jelenik meg a diszkrimináció, nem volt.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
4.4.1. tábla - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

4

Hány településről járnak be a gyermekek

3

Óvodai férőhelyek száma

295

Óvodai csoportok száma

12

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

6:30- 17:30

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

0

Személyi feltételek

Fő

Hiányzó
létszám

Óvodapedagógusok száma

21

0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

21

0

Gyógypedagógusok létszáma

0,2

0

Dajka/gondozónő

15

0

Kisegítő személyzet

0

0

Forrás: Helyi adatgyűjtés

4.4.3. tábla - Óvodai nevelés adatai 3.
3-6 éves korú
gyermekek
száma
2008
245
2009
250
2010
247
2011
256
2012
384
2013
237
2014
NA
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

Óvodai
gyermekcsoportok
száma
12
12
12
12
12
11
12

Óvodai
Óvodai
Óvodai
Óvodába beírt
gyógypedagógi
férőhelyek feladat-ellátási gyermekek
ai csoportok
száma
helyek száma
száma
száma
295
4
271
0
295
4
270
0
295
4
274
0
295
4
275
0
295
4
259
0
270
4
252
0
280
4
243
0

A TeIR adatbázisban 2008 – 2011. évig csak 3-5 éves korú gyermekek szerepelnek. 2012. évben már 3-6
évesek, valószínűleg ezért ilyen nagy az eltérés a többi évhez képest. A településen 12 óvodai
gyermekcsoport működik. A férőhelyek száma 295, de 2008-2012 évben nem volt teljes a kihasználtság.
Óvodai gyógypedagógiai csoport nincs a településen. 2015 szeptemberétől kötelező lesz az óvoda a 3.
életévüket betöltött gyermekeknek.
4.4.7. tábla - Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók száma
fő
2010/2011
320
2011/2012
308
2012/2013
297
2013/2014
292
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók száma
fő
326
322
304
302

általános
iskolások száma
fő
646
630
601
594

napközis
tanulók száma
fő
%
222
34,3
198
31,4
181
30,1
220
37

Mint a fönti tábla is mutatja, évről évre csökken az általános iskolai tanulók száma az 1-4 és az 5-8
évfolyamokba is. A 2012-2013-as tanévben még csökkenő tendenciát mutatott a napközis tanulók száma is,
de 2013-2014-es tanévben ismét emelkedett a számuk.

4.4.8. tábla - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok
száma
1-4
5-8
összesen
évfolyamon évfolyamon
2010/2011
16
16
32
2011/2012
16
16
32
2012/2013
16
16
32
2013/2014
16
16
32
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban
1-4
évfolyamon
0
0
0
0

5-8
évfolyamon
0
0
0
0

összesen
0
0
0
0

általános
iskolai
feladatellátási helyek
száma
db
2
2
2
2

Az általános iskolai osztályok száma a 2010-es tanév óta nem változott sem az 1-4 és az 5-8 évfolyamban
sem. (32 összesen). A településen általános iskolai gyógypedagógiai osztályok nincsenek. 2 feladat-ellátási
helyen történik az oktatás, 5 telephelyen.

4.4.12. tábla - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban
Fő / %
2010/2011
84
100
2011/2012
79
100
2012/2013
Na
2013/2014
75
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

Amint a fenti táblázat és diagramm is mutatja a 2010/2011 és a 2011/2012-es tanévet megkezdő diákok
mind sikeresen befejezték a 8. évfolyamot. 2014/2015-ös tanévben 73 fő kezdte meg az utolsó évét az
álltalános iskolában, viszont csak 2015. június 15-én fejeződik be a tanév, ezért erre az évre még nincs
hivatalos adat.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása
A 2007/2008-as tanévvel kezdődően a fenntartó az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal
szerződést kötött a képesség-kibontakoztató és integrációs tevékenységet segítő pedagógiai módszerek
bevezetése érdekében az Orczy Iskolában. A mindenkori költségvetési törvény központosított
előirányzataiból a hatályos rendeletek szerint intézményünk pályázni fog a feladat megvalósításának
segítése érdekében. Az iskola továbbra is fontosnak tartja a képesség-kibontakoztató és integrációs
tevékenység megvalósítását, ezért, ha lesz rá lehetőség a programot folytatni szeretné. A program
megvalósítása elsősorban a tanórán kívüli foglalkozásokon történik, a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóik teljesítményének növelése érdekében a tanórán is erőfeszítéseket teszünk, különböző pedagógiai
módszereket alkalmazva.
Az SNI és BTMN tanulók ellátása
A sajátos nevelési igényű tanulókat intézményünkben elsősorban integráltan oktatjuk. Alapító
Okiratunk szerint lehetőség van az eltérő tantervű tagozat indítására is, de évek óta nem indítottunk
szegregált osztályt.
Napjaink pedagógiai-pszichológiai gyakorlatában rendszeresen tapasztaljuk a tanulási zavarok és az
agresszív viselkedés kapcsolatát. A súlyos tanulási problémákkal küszködő gyerekek általában agresszíven
viselkednek, de meg is fordítható a feltevés, az agresszív gyerek jelentősen lemarad a tanulásban. A
mindennapi gyakorlatban a következő magatartási zavarok fordulnak elő a leggyakrabban:

 hiperaktivitás
 agresszió
Iskolánkban a beilleszkedési magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek a
következők:
 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézménnyel,
 véleménykérés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól, valamint a Megyei Pedagógiai Intézet
illetékes bizottságaitól,
 kapcsolat a községi gyermekjóléti szolgálattal,
 egyéni foglalkozások, fejlesztések,
 tanórán kívüli foglalkozások pozitív motivációja (vetélkedők, versenyek).
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Intézményünkben a pedagógusok munkáját négy gyógypedagógus, egy pszichológus, egy fejlesztő
pedagógus és egy logopédus segíti. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységünk az alábbi
feladatokat látja el:
gyógypedagógiai ellátás,
nevelési tanácsadás,
pályaválasztási tanácsadás,
logopédiai ellátás.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Iskolánk tagintézményei között a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók százalékos arányát
tanévenként vizsgáljuk. Az arány rendszeresen 5 % alatti, ami messze elmarad a jogszabályban
megengedett értéktől. A tagintézményeken belül az egyes osztályok közötti arányok ugyancsak a jogszabály
által megengedett határon belül vannak. Nevelőtestületünk kiemelt figyelmet fordít a szegregációs jelenség
elkerülésére.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Tagintézményeink tanulói a kompetencia-méréseken és a különböző megmérettetéseken váltakozó
sikerrel szoktak szerepelni. Nem mutatható ki egyértelmű különbség az egyes tagintézmények pedagógiai
munkájának eredményességében. A központi felvételi eredményeket és a kompetencia-mérések
eredményeit nevelőtestületünk minden évben megvitatja, és ha szükséges meghozza a megfelelő
döntéseket az eredmények javítása érdekében.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Hátránykompenzáló helyi forrású anyagi juttatások, szolgáltatások intézményi szinten nincsenek.
Központi forrásokból (Útravaló-Macika program, Szakiskolai ösztöndíjprogram, IPR program) folyamatosan
próbáljuk segíteni a rászoruló diákokat.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Bölcsödei férőhelyek száma korlátozott
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesítettek száma nőtt 2012-ben

Pályázatok írása
Szülők bevonása valamilyen foglalkoztatási
programba

2014-ben nagymértékben csökkent a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma, ez
köszönhető a közfoglalkoztatásba bevont egyének nagy számának. Remélhetőleg ez a csökkenő tendencia
megmarad a jövőben is.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést az Alaptörvény és a Munka törvénykönyve is tiltja. A nők
közül kiemelten hátrányos helyzetűek az 50-55 év felettiek, a pályakezdő fiatalok a szakmai tapasztalat
hiánya miatt, valamint a gyesen lévő és kisgyermekes anyukák.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Fegyverneken a munkavállalók többsége a közszférában dolgozik. Ezek a közigazgatás, szociális ellátások,
köznevelési, művelődési intézmény alkalmazottai. 2014-ben a településen 10 férőhelyes bölcsőde állt a
gyesről, gyedről visszatérő anyukák rendelkezésére, amely a településnek nem kötelező feladata. A bővítése
folyamatosan tervben van, köszönhetően a családtámogatási rendszer változásának, hiszen egyre nagyobb
az érdeklődés a bölcsőde iránt. Napközi otthonos óvoda 4 tagintézményből áll, a település területi
elosztottságának megfelelően.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. tábla - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási
Foglalkoztatottak
korúak száma
férfiak
nők
férfiak
nők
2008
2442
2351
2154
2113
2009
2428
2330
2043
2013
2010
2431
2330
2055
2025
2011
2421
2408
2096
2107
2012
2202
2087
2082
2091
2013
2283
2136
2119
1925
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

Munkanélküliek
férfiak
288
385
376
325
326
164

nők
217
317
305
301
304
211

A településen jelentős azon 50-55 éves korú nők aránya, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, viszont a
munkaügyi központ regiszterében szerepelnek. A munkanélküliségük egyik oka, hogy az iskolai
végzettségük alacsony (8 általános) és olyan szakképesítéssel rendelkeznek, amely elavult (pl. szövőnő).
A mellékelt táblázat szerint alig van eltérés a munkavállalási korú nők és férfiak száma között. A nők közt
általában magasabb a felsőfokú képzettségűek aránya, mégis átlagosan mintegy 20 százalékkal keresnek
kevesebbet, mint a férfiak. Az alacsony bérek mellett az elhelyezkedés és az állás megtartása is nehezebb
számukra. A fiatal, magasan képzett nőknek jobbak az esélyeik, mint egy kisgyermekes anyának, mert a
munkahelyi elvárások mellett a családi kötelezettségeknek is eleget kell tenniük. 2012. évben az aktív
korúak száma 4289 fő ebből 623 fő regisztrált munkanélküli közülük 326 fő nő, amely a regisztrált
munkanélküliek kicsivel több, mint a felét (52%-át) tesz ki.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Foglalkoztatásuk nagyobb részét a közfoglalkoztatás teszi ki, ahol az önkormányzatnál és intézményeiben
látnak el kisegítő feladatokat.

Képzési programok:
- Jász-Nagykun-Szolnok megyei Inpulzus Egyesület. Támop 5.3.1-C-09/2 „Első lépés” pályázatának
keretén belül 3 fő tartós munkanélküli átképzésére került sor.
- Türr István Képző és Kutatóintézet keretén belül 2013-ban 50 fő munkanélküli felmérése
történt meg átképzés céljából, amely főként nőkből tevődik össze.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Településünkön közmunka program folyik, ahol elhelyezkedhetnek.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nincs hátrányos megkülönböztetés, a jogszabály szerinti juttatást mindenki megkapja.

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 CSORBA Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központban a kisgyermekes édesanyák
részmunkaidőben dolgoznak. Az intézményen belül érvényesül a rugalmas munkaidő lehetősége. A
kisgyermekes anyukákat és a nagymamákat a nyári és szünidei szabadságok kiadásánál figyelembe veszik.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. tábla - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
védőnők száma
0-3 év közötti gyermekek száma
2008
4
336
2009
3
333
2010
2
317
2011
1
300
2012
2
221
2013
1
293
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

átlagos gyermekszám védőnőnként
84
111
159
300
111
293

A településen nyitott tanácsadót működtetünk, ami azt jelenti, hogy minden nap reggel egy óra
fogadóóra, ahová bárki jöhet. Főleg ilyenkor szoktak jönni családtervezési, fogamzásgátlás vagy terhesség
megszakítás kérdéseivel.
A család és nővédelmi gondozást a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat is segíti.
Fogamzásgátló injekció beadását a nőgyógyász utasítása alapján a tanácsadóban a védőnő is elvégezheti.
Fogadóóra minden nap 8:00-9:00. Elérhetőségek, fogadóórák, tanácsadások ideje jól látható helyen
kifüggesztve.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Településünkön nincs gyűjtött adat róla. Általában nem jellemző, ha mégis történik ilyen, nagyobb részt
családon belüli titok marad.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokról a tanácsadó várójában van tájékoztató.
- Gólyahír Egyesület (nyílt örökbefogadás)
-Országos Kríziskezelő és Információs telefonos Szolgálat (zöld szám)

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Az önkormányzati képviselők soraiban, az intézmények vezetői között vannak hosszú idők óta vezető
beosztásúak. A településen elismerik a női vezetőket a közéletben.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Közmunkába való bevonássál segítjük a mindennapi megélhetésüket.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Csak a közszférában tudják őket foglalkoztatni

Közmunkaprogram, később szociális szövetkezetben
történő alkalmazás
Támogatások, több bölcsődei férőhely fenntartása

Kisgyermekes anyukáknak nehéz a munkába állásuk

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az időskorú lakosság száma fokozatosan növekszik. A nyugdíjasok közül az évenkénti összehasonlítás szerint
jelentősen többen vannak a nők. Jövedelmi helyzetüket tekintve a 80 éven felüliek arányában az alacsony
jövedelemmel rendelkező özvegyi nyugdíjasok vannak, főként a nők esetében. A nyugdíjasok között magas
az egyszemélyes háztartások aránya, melyet szintén az özvegynők alkotnak. Az idősek életkörülményei
nagyban függnek attól,hogy miként élik meg az idősödés folyamatát. A mai társadalomban és Fegyverneken
is a család kevésbé tud az idősekkel törődni, s ezért nagyon fontos a személyes gondoskodás által nyújtott
lehetőségek biztosítása a részükre.

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
6.1.1. tábla – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak száma
2008
881
2009
883
2010
854
2011
844
2012
832
2013
791
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő nők száma
1284
1250
1199
1193
1184
1120

összes nyugdíjas
2185
2133
2053
2037
2016
1911

Mint a fönti tábla is mutatja, 2008-2013 években egyre csökken a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő nők és férfiak száma is egyaránt. Egyedül 2008. évhez képest 2009. évben történt egy minimális
növekedés a férfiaknál (+2fő). Valamint szintén évről évre csökken az összes nyugdíjas száma is.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

Mivel nagyobbrészt közszférába tartozó intézmények vannak, így a nyugdíjas foglalkoztatást a
törvény tiltja.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

Jelenleg településünkön nincs erre lehetőség.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetés az időseknél sem jelentkezik.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
6.3.1. tábla - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
64 év feletti lakosság száma
fő
2008
1035
2009
1059
2010
1069
2011
1092
2012
1079
2013
1082
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
%
84
8,1
88
8,3
87
8,1
89
8,2
84
7,8
94
9

A 64 év feletti lakosság száma 2008-2012 évben alig változott. 2008-ban volt a legkevesebb és 2011-ben
volt a legtöbb, de nagy változás nem mutatkozik. A nappali ellátásban részesülő időskorúaknál csak
kismértékű ingadozás, 2-3 fő látható. 2008-ban és 2012. évben volt a legkevesebb, 84 fő. 2013-ban ismét
emelkedett a 64 év feletti lakosság száma és megugrott a nappali ellátásban részesülők száma is +10 fővel.
6.3.2. tábla - Időskorúak járadékában részesülők száma
időskorúak járadékában részesülők száma
2008
4
2009
2
2010
2
2011
3
2012
4
2013
8
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

Az időskorúak járadékában részesülők száma 2008-ban és 2012-ben volt 4 fő, és ez 2013-ra 8 főre
emelkedett.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A településen teljes mértékben biztosított az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférés.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A közösségi színtereken valamennyi igényt ki tudunk elégíteni.
c) idősek informatikai jártassága
EU-s képzések vannak, az Idősek Klubjában 1 számítógép rendelkezésre áll bármikor gyakorlásra, új
ismeretek megszerzésére.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Nappali ellátásban minden hónapban vannak szabadidős programok. Zenés összejövetelek, farsangi,
nőnapi, Anyák Napja, Idősek napja programok. Télen és nyáron gyógyfürdőzések, strandolások, kirándulás,
egészségügyi elődadások. Ortophedia szűrés, kézimunka szakkör, jógakör.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Informatikai jártasság hiánya
Magas az egyedül élő, alacsony jövedelműek száma

Képzések szervezése
Ellátórendszer kiépítése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérültebb társadalmi csoportot alkotják, évszázad óta a
társadalom peremére sodródva élnek. AZ esélyegyenlőség feladata, hogy ezek az emberek egyenlő
esélyekkel induljanak és érvényesüljenek a mindennapi élet területén. Ide tartozik a lakhatás, a közlekedés,
az egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzáférés lehetősége. A fogyatékkal élők részére az egyetlen
megélhetési forrás a nyugdíja, és esetleg a családi-pótlék. Iskolai végzettségük alacsony, több egészségügyi
problémákkal küzdenek, amely tovább rontja munkaerő-piaci esélyüket.
Fogyatékkal élők száma: (orvosi rendelő adatai)
 mozgás: 101 fő
 látás: 3 fő
 hallás: 4 fő
 értelmi: 16 fő
A látás, hallás és értelmi fogyatékkal élők többsége családban él, a mozgásfogyatékkal élők viszont egyedül
élő többségében az idős korosztályhoz tartozó.
A szociális alapellátás étkeztetés, ház segítségnyújtás, nappali ellátás, kivéve a fogyatékosok nappali
otthonát biztosított a településen. A családsegítő szolgálat mentális segítséget és ügyintézést tud részükre
biztosítani. 2010-ben az egyik idősek klubja pályázati segítséggel teljes mértékben felújításra került, ez az
épület rendelkezik mind azon lehetőségekkel (infokommunikációs akadálymentesítés) az értelmi
fogyatékosok kivételével, amely biztosítani tudja részükre az alapvető szolgáltatásokat. A másik két idősek
klubjában és a családsegítő szolgálathoz az akadálymentesítés biztosított az intézmények belső
akadálymentesítésére szakmai program készült, amely szerint, 2014-ig ki kellett építeni az akadálymentes
vizesblokkokat a szociális intézményekben.
A leszázalékolt fogyatékkal élő személyeknek egy rehabilitációs vállalkozást nyújt foglakoztatási
lehetőséget.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
7.1.1 tábla - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülők száma
274
248
233
Na
Na
399

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
3
5
6
4
6
NA

Forrás:TeIR,Helyi
adatgyűjtés

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 2008-2010-ig fokozott csökkenő
tendenciát mutat. 2011. és 2012. évben nincs adat róla. Az egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma 2008. évben volt a legalacsonyabb a későbbi években növekedés
tapasztalható. 2013-ban ugrásszerűen megnőtt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban
részesülők száma, az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők számáról nincs adat.
7.1.2. tábla - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati fenntartású
egyházi fenntartású
civil fenntartású
intézményben
intézményben
intézményben
2008
1
0
0
2009
1
0
0
2010
1
0
0
2011
1
0
0
2012
1
0
0
2013
1
0
0
Forrás: TeIR, Helyi adatgyűjtés

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy csak önkormányzati fenntartású intézményben
van. 2008-2013 évben is mindössze 1 fő. Egyházi és civil fenntartású ilyen intézmény a településen
nincs.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
„Teljes Életért” Nonprofit Kft. településünkön a Kun Farkas út 5. szám alatti üzemegységben
munkalehetőséget kínál a megváltozott munkaképességű személyek részére.
Azon megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtanak munkalehetőséget, akik a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján tranzit foglalkoztatás keretei között foglalkoztathatók. A
cél, hogy termelő tevékenység biztosítása mellett visszaintegrálódjanak a nyílt munkaerőpiacra.
Azoknak a személyeknek, akiknek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációjuk
nem javasolt, tartós foglalkoztatás keretei valamint védett körülmények között biztosít foglalkoztatást. Cél,
az egészségi állapot, testi és szellemi képességek megőrzése, fejlesztése.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs ismert adatunk erről.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Az Idősek Klubjában több programot is tartanak évente. Ortophediai szűrés, gyógycipő készítés, gyógyászati
segédeszközök megismerése.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

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

A település részben akadálymentes, a belső átalakításokra 2014-ig volt határidő, de még nem
mindenhol készültek el a munkálatokkal.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége

A település fontosabb középületei részben akadálymentesek, ezeken felül nincs nagyon igény rá.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Részben akadálymentes, a további kiépítést folyamatosan tervezik.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Szinte teljes mértékben biztosítottak, de a további fejlesztéseket folyamatosan igényli.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

A településen ilyen nincs, de lehetőség áll a megvalósításra az I. számú Annaházi Idősek
Klubjában.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nincs diszkrimináció.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Akadálymentesítés csak részben megoldott
Társadalomból való kirekesztődés

Pályázatok írása
Programok szervezése

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
A civil szervezetek, mint a civil társadalom intézményei – jogrendszerünk által intézményesített civil
kezdeményezések és szerveződések változatos formái, amelyek közvetítő szerepet töltenek be az állam és
polgárai között, ami által fontos társadalmi feladatokat látnak el. Így például:
- Társadalmi szükségletek kielégítésének eszközei, kezelői;
- Állampolgári viselkedésre ösztönöznek;
- Védelmezik az állampolgárok nyelvi, kulturális, etnikai identitástudatát;
- Szolgáltatásai alternatívát jelentenek az állami közfeladat ellátással szemben;
- Kontroll mechanizmusokat hoznak létre.
A civil szféra jelentősége a gazdasági és társadalmi szerepvállalásban mutatkozik meg. Nélkülük fontos
társadalmi funkciók maradnának betöltetlenül, amelyek pedig a társadalom demokratikus működését,
valamint a lakosság önszerveződési igényeinek kielégítését biztosítják. Emellett a szektor
munkahelyteremtő szerepe, illetve egyre növekvő gazdasági súlya sem elhanyagolható.
A településen 26 civil szervezet működik. Ezek közül a legtöbb embert érintő és a település életében
meghatározó szerepet játszó egyesületek, szervezetek a következők:
- Nagyközségi Sport Egyesület
- Fegyverneki Horgász Egyesület
- Baldácsy Művészeti Egyesület
- Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
- Katolikus Karitasz
- Hermann Ottó Vadász Társaság
- Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület
- R 16 Röpgalamb Egyesület
- Önkormányzati közalapítványok:
- „Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” Alapítvány
- „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” Alapítvány
- Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány
Az alapítvány komoly munkát végez a helyi tehetséges fiatalok ösztöndíj rendszerű támogatásában. Helyi
elszármazott polgár segítségével évente 15-20 tehetséges, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező helyi
fiatal részesülhet pénzbeli, vagy eszközbeli (laptop, számítógép) támogatásban. A támogatásra fordított
összeg az elmúlt években több 10 millió Ft.
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A település kulturális életére a gyökerek őrzése a jellemző. A település méretéhez képest kifejezetten
sokszínű tevékenységet láthatunk. Az amatőr művészeteknek jelentős hagyományai vannak. Korábban a
felnőtt színjátszás, napjainkban az iskolai énekkarok és a diák színjátszók a Művelődési Ház és a Baldácsy
Művészeti Egyesület által működtetett citerazenekarok, néptánc csoportok és a fúvós zenekar ápolják a
művészeti hagyományokat és fellépéseik gazdagítják az ünnepi rendezvényeket. A település rendkívüli
erőssége a civil szervezetek működése és a művészeti hagyományok (tánc, zene) nagyfokú ápolása.
Település önkormányzata rendeletet alkotott kitüntetett címekről: Fegyvernek díszpolgára, Fegyvernekért,
Fegyvernek Közszolgálatáért és Fegyvernek Tudományos és kulturális munkájáért díj (1998-tól). A díjak
azoknak a személyeknek, és közösségeknek adományozhatók, akik, vagy amelyek Fegyverneken a

művészeti és tudományos, valamint sport munkában kiemelkedően tevékenykedtek, mely tevékenység a
község hírnevét gyarapítja.
Az önkormányzat által támogatott ünnepeket a településen működő intézmények közreműködésével
rendezik meg.
– Magyar Kultúra Napja
– 1848-as forradalom és szabadságharc - nemzeti ünnep
– Nemzeti Összetartozás Napja
– Szent István ünnepe – nemzeti ünnep
– Aradi vértanúk napja- nemzeti gyásznap
– 1956-os forradalom és szabadságharc- nemzeti ünnep
A település több országosan ismert program házigazdája:
– Városnap
–Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó
– Kistérségi rendezvény 2012-es házigazdája
– Solymászmise

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

Az általános iskola, az óvoda és a szociális alapszolgáltatási központ 2007 óta Mikro-térségi
Intézményfenntartó társulásban működik. 2013-ban a KLIK vette át az iskola működtetését.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Településünkön 2014. októberben alakult meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 fővel. Anyagi
lehetőségeik szűkösek, csak a pályázatok adhatnának lehetőséget számukra, de ilyen pályázati lehetőséggel
még nem éltek. Vannak prevenciós terveik, de anyagi forrás hiánya miatt nem tudnak lépni.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nincs rá igény.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nincs rá igény.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
Ülésekre, megbeszélésekre való meghívásuk, telefonos, e-mailes kapcsolattartás.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása

1.) A településen az önkormányzat a Fegyverneki Hírmondó (havonta egyszer jelenik meg) hasábjain
keresztül tájékoztatja a lakosságot a Képviselő-testület munkájáról, különböző programokról,
születésekről, halálozásokról stb.
2.) A Képviselő-testület évente legalább 4 alkalommal tart közmeghallgatást, ebből 3 alkalommal
kihelyezett ülésen a szapárfalui, újtelepi és az annaházi településrészen.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2003. óta üzemelteti honlapját a http://www.fegyvernek.hu címen.
Folyamatosan kerülnek feltöltésre az önkormányzati rendeletek, határozatok, a Képviselő-testületi
ülések jegyzőkönyvei stb. Ezen kívül helyet kapnak mindazok a hírek, közlemények, beszámolók stb.,
amelyek a lakosság tájékoztatását segítik.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

-A
roma
lakosság
90%-a
mélyszegénységben él, melynek oka:
alacsony
iskolai
végzettség
miatt
kiszorulnak
a
munkaerőpiacról
-Tartós munkanélküliek aránya magas
-Bölcsődei férőhelyek száma alacsony
-Rendszeres
gyermekvédelmi
támogastásban részesítettek száma nő,
gyermekek száma csökken

-Képzési lehetőségek, közmunkába való
bevonás
-Képzések tartása, közfoglalkoztatásba való
bevonás
-Pályázati
források
keresése
-Szülők bevonása a közfoglalkoztatásba

Idősek

-Informatikai
jártasság
hiánya -Képzések,
pályázati
-Sok az egyedül élő, alacsony jövedelmű
-Pályázati forrás, igényfelmérés

Nők

-Kisgyermekes
anyukák
elhelyezkedése,
munkába
-Csak közszférában tudnak dolgozni

Fogyatékkal
élők

-Társadalomból
való
kirekesztődés -Foglalkozások
-Akadálymentesítés részben megoldott
-Pályázati forrás

forás

-Helyi
adókedvezmények
biztosítása,
nehéz
bölcsődei férőhelyek számának növelése
állása
-Közmunkaprogram,
később
szociális
szövetkezetekbe történő alkalmazás
szervezése

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Irány a munkaerőpiac

Önkormányzat, Országos cigány Önkormányzat,
Érdekvédelmi szervezetek

Gyermekek

Támogatások helyett munka

Önkormányzat, Munkaügyi Központ

Idősek

Mi is meg tudjuk tanulni

Felnőtt képző Intézmények, Művelődési Ház,
Önkormányzat

Nők

Mi is szeretnénk dolgozni

Önkormányzat, Civil szervezetek

Fogyatékkal
élők

Teljes körű akadálymentesítés

Önkormányzat,
szervezete

Mozgáskorlátozottak

A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Célcsoport

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Szeretnénk kitörni

Önkormányzat

Gyermekek

Bölcsődei férőhelyek számának növelése

Önkormányzat, Civil szervezetek, Alapítványok

Idősek

Mindenki társas lény

Önkormányzat, Gondozási Központ

Nők

Bárhol megálljuk a helyünket

Önkormányzat

Fogyatékkal
élők

Nem vagyunk mi sem mások

Önkormányzat, Fogyatékkal élők szervezete

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és nem romák békességben, biztonságban együtt tudnak
élni.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ki tudjanak törni nehéz helyzetükből. Olyan tudást
szerezzenek meg, amivel a későbbiekben megállják a helyüket a munkaerőpiacon.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatáshoz való hozzáférését, rászorultak kedvezményben
részesítését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek biztonságára, értékeik védelmére. Fontos a személyes gondoskodás
által nyújtott lehetőségek biztosítása.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúság biztosítását. A kiemelten hátrányos helyzetűek
(50-55 feletti, pályakezdő, kisgyermekes anyukák) munkahely biztosítását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők megsegítésére, társadalomba való beilleszkedésükre.
Célunk, hogy visszaintegrálódjanak a munkaerőpiacra.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Bölcsődei férőhelyek számának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Bölcsődei férőhelyek száma korlátozott.
(4.3.3. számú tábla)

Célok Általános
megfogalmazás és

Rövid: Igényfelmérés
Közép: Források felkutatása
Hosszú: Bölcsődei férőhelyek növelése

rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Igényfelmérés
2. Kapcsolatfelvétel a különböző szervekkel, pályázatok keresése
3. Bölcsődei férőhelyek növelése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Civil szervezetek, Alapítványok

Határidő(k) pontokba
szedve

2016. 12. 31.

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

Rövid: Igényfelmérésről készült dokumentáció
Közép: Pályázatok beadás
Hosszú: Bölcsődei férőhelyek biztosítása mindenki számára

Forráshiány, érdeklődés hiány

Szükséges erőforrások Pénzügyi erőforrás- 20 millió Ft

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Támogatások helyett munka

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
miközben a gyermekek száma csökken. (4.1.2. számú tábla)

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

száma

Rövid: Családok felkeresése
Közép: Erőforrások felkutatása
Hosszú: Jövedelemhez való juttatás, ami a segély megszűnését eredményezi

1. Igényfelmérés
2. Kapcsolatfelvétel a különböző szervekkel, adománygyűjtés
3. Szülők bevonása valamilyen foglalkoztatási programba
Önkormányzat

nő,

Partnerek

Munkaügyi Központ, Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

2016. 12. 31.

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

1. Kérdőíves felmérés
2. Önkéntes szerződések, összejövetelekről jegyzőkönyv
3. Csökken a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

Forráshiány

Szükséges erőforrások 50 millió Ft/év

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Bárhol megálljuk a helyünket

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Csak a közszférában tudják a nőket foglalkoztatni.

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

Rövid: Igényfelmérés
Közép: Képzések szervezése
Hosszú: Közfoglalkoztatásba való bevonás

1. Igényfelmérés
2. Képzések felkutatása, források biztosítása

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Különböző szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

2015. 12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),

Rövid: Igényfelmérésről készült dokumentáció
Közép: Képzések száma
Hosszú: Nők foglalkoztatása

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Erőforrás hiány

Szükséges erőforrások Humán erőforrás, pénzügyi erőforrás (pályázati pénz)

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Mi is szeretnénk dolgozni

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Kisgyermekes anyukák nehéz munkába állása vagy visszaállása.

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

Rövid: Igényfelmérés
Közép: Helyi adókedvezmények feltérképezése
Hosszú: Munkahely biztosítás

1. Szükséglet felmérés
2. Forrás felmérés
3. Munkába állás segítése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Családsegítő, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

2016. 12. 31.

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

Rövid: Elkészült helyzetelemzés
Közép: Adókedvezmények listája
Hosszú: Munkahely biztosítás

Forráshiány

Szükséges erőforrások Pénzügyi erőforrás, humán erőforrás

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Nem vagyunk mi sem mások

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Társadalomból való kirekesztődés

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

Rövid: Személyes felkeresés, lehetőségek eljuttatása
Közép: Programok szervezése, szolgáltatáshoz való hozzásegítés
Hosszú: Szociális ellátórendszer növelése

1. Igényfelmérés
2. Foglalkozások szervezése
3. Társadalomba való beilleszkedés elősegítése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Fogyatékkal élők szervezete, civil szervezet

Határidő(k) pontokba
szedve

2018. 12. 31.

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

Rövid: Fogyatékkal élők számának feltérképezése
Közép: Programokon való részvétel
Hosszú: Intézményrendszer fenntartása

Érdeklődés hiánya, forrás hiány

Szükséges erőforrások Humán erőforrás, pénzügyi erőforrás (pályázati pénz)

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Teljes körű akadálymentesítés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Akadálymentesítés részben megoldott

Célok Általános
megfogalmazás és

Rövid: Igényfelmérés
Közép: Pályázatok keresése, forráskeresés
Hosszú: Teljes körű akadálymentesítés

rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Felmérés
2. Kapcsolatfelvétel a különböző szervekkel, pályázatírás
3. Megvalósítás

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Különböző intézmények, Érdekvédelmi szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid: 2015. 12. 31.
Hosszú: 2018. 12. 31.

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

Rövid: Kérdőíves felmérés, tervrajz
Közép: Pályázatok beadása
Hosszú: Teljes körű akadálymentesítés

Érdeklődés hiány, pénzügyi erőforrás hiány

Szükséges erőforrások Pénzügyi erőforrás- 10 millió Ft

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Mi is meg tudjuk tanulni

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Informatikai jártasság megszerzése

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Rövid: Igényfelmérés
Közép: Képzések szervezése, pályázat keresés
Hosszú: Informatikai jártasság növelése

1. Igényfelmérés
2. Források biztosítása
3. Képzések megtartás
Önkormányzat

Partnerek

Művelődési Ház, Gondozási Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

2015. 12. 31.

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

Rövid: Kérdőíves felmérés
Közép: Képzéseken való részvétel
Hosszú: Megszerzett tudás bővítése

Érdeklődés hiány, erőforrás hiány

Szükséges erőforrások Technikai erőforrás: 5 db számítógép; pénzügyi erőforrás (pályázati pénz)

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Mindenki társas lény

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Magas az egyedül élő, alacsony jövedelműek száma.

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

Rövid: Létszámuk felmérése
Közép: Agyagi forrás felkutatása, szervezetek felkeresése
Hosszú: Ellátórendszer kiépítése, segélyhívó rendszer bővítése

1. Felmérések
2. Pénzügyi erőforrás felmérése
3. Idősek segítése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Idős szervezetek, Gondozási Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

2018. 12. 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és

Rövid: Felmérésekről készült dokumentáció
Közép: Pénzügyi forrás biztosítása
Hosszú: Ellátó rendszer kiépítése

hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Pénzügyi erőforrás hiány

Szükséges erőforrások 20 millió Ft

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Irány a munkaerőpiac

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Roma lakosság 90%-a mélyszegénységben él, melynek oka: alacsony iskolai
végzettség miatt kiszorulnak a munkaerőpiacról

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

Rövid: Családok megkeresése
Közép: Szervezetek bevonása, képzések keresése
Hosszú: Közmunkaprogramokba való bevonás, munkahelyek létesítése

1. Felmérések
2. Szervezetek keresése, képzések keresése
3. Pályázatok írása, közmunkához való segítés

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Érdekvédelmi szervezetek, Országos cigány önkormányzat

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid: 2016. 12. 31.
Hosszú: 2018. 12. 31.

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

Rövid: Felmérések dokumentációi
Közép: Pályázatírás, képzéseken való részvételek száma
Hosszú: Munkahelyek biztosítása, megtartásában való segítés

Forrás hiány, érdeklődés hiány

Szükséges erőforrások Humán erőforrás, pénzügyi erőforrás (pályázati pénz)

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Szeretnénk kitörni

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Tartós munkanélküliek aránya magas

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

Rövid: Célcsoport megkeresése
Közép: Képzések szervezése, szervezetek megkeresése
Hosszú: Munkanélküliek számának csökkentése

1. Igényfelmérés
2. Források biztosítása a képzésekre
3. Mélyszegénységből való kitörés segítése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Munkaügyi Központ, Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

2017. 12. 31.

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

Rövid: Igényfelmérésről dokumentáció
Közép: Képzéseken való részvételek száma
Hosszú: Munkahely biztosítása

Pénzügyi erőforrás hiány, érdeklődés hiány

Szükséges erőforrások 10 millió Ft

A 2015 júniusi felülvizsgálat megállapította, hogy az IT-ben megjelölt feladatok közül a „Támogatások
helyett munka” a megjelölt határidőig megvalósult, hiszen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma jelentősen csökkent. Azonban ezt a csökkenő tendenciát folytatni szeretnénk, ezért a
program ismétlését tűztük ki célul, új határidőt megjelölve.

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

F

G
Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erőforrások
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Képzések,
foglalkoztatás

Önkormányzat

2017. 12. 31.

Munkanélküliek
aránya
folyamatosan
csökken

10 millió Ft

Folyamatos

Új
férőhelyek Önkormányzat
kialakítása

2016. 12. 31.

Plusz férőhelyek 20 millió Ft
kialakítása

Folyamatos

Nők
foglalkoztatása

Önkormányzat

2015. 12. 31.

Munkahelyek
biztosítása

Folyamatos

Informatikai
tudás növelése

Pályázatok,
tanfolyamok

Önkormányzat

2015. 12. 31.

Képzéseken való Pályázati pénz, Folyamatos
részvételek
5 db számítógép
száma

Társadalomba
beilleszkedés

Pályázatok

Önkormányzat

2018. 12. 31.

Programok
száma

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Szeretnénk
kitörni

Tartós
munkanélküliek
aránya magas

Kevesebb
munkanélküli

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Bölcsődei
férőhelyek
számának
növelése

Kevés bölcsődei Bölcsődei
férőhely
férőhelyek
biztosítása
mindenki
számára

III. A nők esélyegyenlősége
1

Bárhol
megálljuk
helyünket

Csak
a Közfoglalkoztatá
a közszférában
sba
való
tudnak
bevonás
elhelyezkedni

Pályázati pénz

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Mi is meg tudjuk Informatikai
tanulni
jártasság
megszerzése

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Nem vagyunk mi Társadalomból
sem mások
való
kirekesztődés

Pályázati pénz

Folyamatos

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

F

G
Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erőforrások
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Képzések,
foglalkoztatás

Önkormányzat

2018. 12. 31.

Kevesbb
a Humán
Folyamatos
mélyszegénység erőforrás, 1 fő
ben élők száma foglalkoztatása

Szülők
Önkormányzat
közfoglalkoztatá
sba
való
bevonása

2016. 12. 31.

Csökken a rgyt- 50 millió Ft/év
ban
részesítettek
száma

Bölcsődei
férőhelyek
számának
növelése,
támogatások

Önkormányzat

2016. 12. 31.

Több
kisgyermekes
anyuka dolgozik

Humán
Folyamatos
erőforrás, 1 fő
foglalkoztatása

Ellátórendszer
kiépítése,
segélyhívó
rendszer
bővítése

Önkormányzat

2018. 12. 31.

Kiépült
ellátórendszer,
bővült
segélyhívó
rendszer

20 millió Ft

Folyamatos

Bővítés, felújítás Önkormányzat

2018. 12. 31.

Bővül
az 10 millió Ft
akadálymentes
helyek száma

Folyamatos

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Irány
a Roma lakosság Közmunkaprogr
munkaerőpiac
90%-a
amba
való
mélyszegénység bevonás
ben él, oka:
alacsony iskolai
végzettség

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Támogatások
helyett munka

Rgyt-ben
részesítettek
száma nő

Csökkenteni az
rgyt-ban
részesítettek
számát

Folyamatos

III. A nők esélyegyenlősége
1

Mi is szeretnénk Kisgyermekes
Munkahelyek
dolgozni
anyukák nehéz biztosítása
munkába állása

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Mindenki társas Magas
az Idősek segítése
lény
egyedül
élő,
alacsony
jövedelműek
száma

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Teljeskörű
Akadálymentesí Teljeskörű
akadálymentesít tés
részben akadálymentesít
és
megoldott
és

3. Megvalósítás

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

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

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

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

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

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

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

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.

4. Elfogadás módja és dátuma
I. Fegyvernek Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Fegyvernek Város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és a ……./2015.(VI.18.) számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Dátum

Aláírás

Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

HEP elkészítési jegyzék2
NÉV3

HEP részei4

Aláírás5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kunczer
Mártonné

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Gál Istvánné

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Angyal
Csaba

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Buzás
Istvánné dr.

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Csaba
Gáborné

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Barta
Józsefné

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Faragó Zsolt

2

Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
3
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

Molnár
Barna

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Kapusi
Tímea

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Oktatási és Közm vel dési Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

Értesítem, hogy a bizottság

2015. június 16-án – kedden - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képvisel testületi anyag véleményezése:

1. Az

Orczy

Anna

Általános

Iskola,

(magasabb vezet ) kinevezésér l

Szakiskola

intézményvezet -helyettes

Fegyvernek, 2015. június 15.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2015. június 17-én – szerdán - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képvisel testületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosításáról
2. Gumikerekes kotró-rakodógép beszerzésér l
3. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények
bérleti szerz désének megkötésér l
4. A fegyverneki 2561/8 hrsz-ú ingatlanból történ telekrész értékesítésér l
5. A fegyverneki 2570 hrsz-ú ingatlanból történ telekrész értékesítésér l

Fegyvernek, 2015. június 12.

Papp Róbert sk.
bizottság elnöke

