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Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
életkörülményeinek javítását szolgáló dokumentum, melyet az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.)
31.§-a írja elő a települési önkormányzatok számára.
A HEP helyzetelemzésből és Intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat
ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi
területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza.

Csurgó Város Önkormányzata eleget téve törvényi kötelezettségének 2015. évben
elvégezte a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát. A felülvizsgálatról szóló
dokumentum azokat a fejezetrészeket tartalmazza, melyben a 2013. szeptember 26-án
elfogadott programhoz képest változás történt. A HEP helyzetelemzése és a HEP részét
képező Intézkedési Terv felülvizsgálata megtörtént és ez az anyag azokkal a fejezetekkel,
részekkel foglalkozik, ahol jelentősebb változások történtek az eredeti HEP elfogadása
óta. Az felülvizsgálati anyag eredeti elfogadott HEP dokumentummal együtt érvényes.

Kiegészítés:
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden embernek veleszületett joga van az
élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
Magyarország biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás,
politika vagy más vélemény nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési és egyéb
helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az Alaptörvény értelmében az emberek bármilyen
hátrányos megkülönböztetése szigorúan szankcionálható.
Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára fontos, alapvető érték, elérendő cél,
hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a szakszerű és
minőségi egészségügyi ellátásra, oktatási, képzési szolgáltatások elérésére, a lakhatási
körülmények minőségi elérésére, igénybevételére függetlenül attól, hogy nő vagy férfi,
egészséges vagy fogyatékkal élő, milyen a vallási vagy világnézeti meggyőződése, a
származása vagy az anyagi helyzete.
Az egyéni bánásmód követelményeinek érvényesülése valamint az esélyegyenlőség
előmozdítása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés elismerte
2

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony
jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint
kinyilvánította,

hogy

az

esélyegyenlőség

előmozdítása

elsősorban

állami

feladat.

A jogszabály értelmében helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos társadalmi csoportok —
különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek,
valamint a gyermekek és az idősek csoportjára — oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az Intézkedési Terv elfogadása során
figyelembe kell venni a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. Csurgó Város
Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával és az Intézkedési Terv
felülvizsgálatával érvényesíteni kívánja:


az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,



a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,



diszkriminációmentességet,



szegregációmentességet,



a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket,

-

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése Felülvizsgálata,
kiegészítése, módosítása

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése
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 városunkban.
Emellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket,
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melyek

fejlesztésre

szorulnak

az

egyenlő

bánásmód

érdekében.
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1.Jogszabályi háttér bemutatása

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrás igényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését
a HEP IT tartalmazza.

1.1 A program készítését és felülvizsgálatát előíró jogszabályi környezet rövid
bemutatása

Kiegészítés:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény
 A fogyatékos személyek jogairól a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV.

törvényben

foglalt

helyi

esélyegyenlőségi

programok

intézkedései

kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati
politikákhoz: EU 2020 stratégia
Változás:
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)

1. A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül.
A 2013. évi LXXV. törvény módosítja a fenti jogszabályokat valamint a
197/2013.(Vl.13.) kormányrendelet is módosításokat fogalmaz meg. A jogszabály
módosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a
rendkívüli

gyermekvédelmi támogatás önálló

ellátási formaként

megszűnt

és

önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési
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önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig kellett megalkotnia az önkormányzati
segély

megállapításának,

kifizetésének,

folyósításának,

valamint

felhasználása

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati
rendelete az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a következő esetekben és mértékben
nyújtott támogatást az arra rászorulóknak:



Önkormányzati segély igényelhető volt:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak
mérséklésére
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), így
különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de
esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek
viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.



Önkormányzati segély megállapítható volt annak a személynek, aki a fentiek szerint
rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre
jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.



Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehetett kevesebb, mint 2.000 Ft és az
5.000 Ft- ot nem haladhatta meg.



Elhunyt

személy

eltemettetésének

költségeihez

való

hozzájárulására

igényelt

önkormányzati segélyre jogosult volt az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladta meg
a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,
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b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 270 %-át.


Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben /pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással
járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb./ hivatalból vagy kérelemre évente
legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható volt. Ebben
az esetben az átmeneti segély összege egyedi mérlegelés alapján került megállapításra a
rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés
alapján a segély mértéke 10000 Ft-ot nem haladhatta meg.

2. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzet tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1.
napjától a jegyző feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3
körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a
gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet
megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a
köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.

3.

Az étkeztetés esetében a Szt. 62. § (1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság
szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is.

4.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős
mértékben átalakult.
Az állam és az Önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerültek. A helyi Önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális
biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják
meg. Ezek az ellátások a következők:
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aktív korúak ellátása



időskorúak járadéka



ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű ás kiemelt ápolási díj)



közgyógyellátás (alanyi és normatív formák)
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egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Egyéb

támogatás

biztosításáról

a

települési

önkormányzatok

döntöttek.

Az

önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett,
amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatták meg.

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:

4.1. Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás,
amely olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási
egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a
családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében
kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a
rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti
támogatás.
A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a
járási hivatal hatáskörébe kerültek. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos
ügyek intézésére a járási hivatal jogosult.

4.1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon
kívül, hogy a támogatást a járási hivatal állapítja meg.
A támogatás havi összege — 2014-hez hasonlóan — 22.800 Ft.

4.1.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban
erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők voltak:
A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015.
január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.
A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015.
március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult.
 Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatásra
lesznek jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális
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segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük
felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
 Ha vállalták a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési
kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a
munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők.
Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem
vállalta, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatás (EGYT)
összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell
kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át.
(A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46.662 Ft.)
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának
szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét.
Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege
26.220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26.220 Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdése alapján rendszeres szociális segély
akkor állapítható meg és akkor folyósítható kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban
részesülő személyeket — ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési
kötelezettséget a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az
együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő
szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a
családsegítés

szerepe

az

aktív

korúak

ellátásában

részesülők

együttműködési

kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatásra
jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési
kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az
állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
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4.2. Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből.
Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a
kérelmezők részére.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a
lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a
korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
Ha a hatóság 2015. január 1-jét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a
lakásfenntartási

támogatást

csak

2015.

február

28-ig

lehet

biztosítani.

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
4.3. Méltányossági közgyógyellátás

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális
törvényből,

ettől

az

időponttól

kezdődően

biztosítása

nem

lesz

kötelező.

Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett
benyújtani. A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való
jogosultság egy éves időtartamban fennáll az alábbi esetekben:
- ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
- ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban
van.
4.4. Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen települési
támogatás lett. Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban
9
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áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás
keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt,
teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az
önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének
meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak
kell tekinteni

A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kellett megalkotnia.
A Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa megalkotott a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben
(továbbiakban: Rendelet) az alábbi élethelyzetekbe került családokat, személyeket támogatja:

1.) Települési támogatás igényelhető: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez: a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, lakbér kiadások mérsékléséhez. A
támogatást a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételeknek megfelelő
családok igényelhetik.

2.) Rendkívüli települési támogatás igényelhető:
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a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak
mérséklésére,
b) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatásra,
c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

A fenti ellátások megállapításánál is figyelembe kell venni a Rendelet alapján a kérelmező
személy, illetve család jövedelmi viszonyait. Ez alól kivétel a Rendelet 18. §- ában foglalt
támogatás, amely alapján: „Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben /pl.: elemi csapás,
hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb./ hivatalból
vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is
megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben támogatás összege egyedi
mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi
értékelését követően”.

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosítások
 Az intézményi térítési díj szabályainak változása
 A támogatott lakhatás szabályainak módosítása
 Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
 A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás
szabályainak módosítása
 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
 Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése
 Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása
 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
 Jogorvoslati rend pontosítása
 A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása
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6. Az Szt.hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
módosításai
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
módosításai
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm. rendelet módosításai
 A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai
 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII.
18.) Korm. rendelet
 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá
tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése, hatályos jelenleg a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény
módosításai

7. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.
(Xl.24.) SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet módosításai
 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM
rendelet módosítása.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal

Kiegészítés:
Csurgó Város Önkormányzatának ÁROP – 1. A. 3.-2-14-2014-0093 kódszámú pályázat során
létrehozott tanulmányok során rövid, közép és hosszú távú javaslatok és az ehhez kapcsolódó
intézkedési terv elfogadására került sor.
Az Önkormányzat programjai, koncepciói különböző területekre vonatkozóan határozzák meg
az esélyegyenlőséget előmozdító célokat és intézkedéseket:
 A

szociális

ellátó

rendszer

működéséről

és

feladatairól

a

Szociális

Szolgáltatástervezési Koncepció, mely a 2015. évben az esélyegyenlőségi program
figyelembevételével került átdolgozásra.
 A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv a 2015. évben az esélyegyenlőségi program
figyelembevételével kerül átdolgozásra.
 Az integrált városfejlesztési stratégia célja, hogy megfogalmazza Csurgó hosszú távú
jövő képét és ahhoz igazítsa középtávú fejlesztési céljait
 A Településrendezési Eszközök folyamatosan a jogszabályváltozásoknak megfelelően
átdolgozásra kerülnek.

Kiegészítés:

Az uniós és országos stratégiához való kapcsolódások

Széchenyi 2020.

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A
korábbi hét éves periódushoz képest, melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók
felzárkóztatása volt — a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11
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pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési
terveit. Így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. Magyarország a következő hét
éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes forrás 60%-át a
Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság elősegítése
is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre,
háromszor több a kutatás-fejlesztésre ás innovációra, energiahatékonyságra ás az
infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes
pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére
fordítják majd, ás a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.

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

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének (a 8-as pontba feltöltött indikátor
tábla) a 2013- 2014 évi adatokkal való feltöltése megvalósult. Az adatokból megállapítható
célcsoportokat érintő helyzetelemzésben kimutatható változás nem történt, ezért új intézkedés
bevezetése sem indokolt. A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR
adatbázisból, valamint a helyi nyilvántartásból gyűjtöttük össze, valamint felhasználtuk az
ágazati beszámolók adatait és a Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának adatait is.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete
esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

Kiegészítés és az okok pontosítása:
Csurgó Városára továbbra is jellemző a mélyszegénység. A statisztikai adatok és a
segélyezési tapasztalatok alapján az egyik legsúlyosabb probléma a szegénységben élők,
közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Napjainkban a mélyszegénység
fogalma gyakran hangzik el. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
14
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A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolázottsággal, képzettséggel és foglalkoztatottsággal kapcsolatban deficitek
mutatkoznak meg és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának
okai

többek

közt

a

rendszerváltást

követően

a

munkahelyek

megszűnésére,

a

munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére, nem kis részben az oktatás és
képzés hiányosságaira - a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi
válsághelyzetekre,
hiányosságaira

és

a

megfelelő
az

ellátásokhoz,

öngondoskodás

szolgáltatásokhoz

képesség

hiányára

történő

hozzáférés

vezethetők

vissza.

3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

Kiegészítés:

Csurgó Városában 2010. évben a gazdasági világválság hatására megnövekedett az
álláskeresők száma. A 2011. évben csökkenés 411 fő, 2012. évben kismértékű emelkedés 422
fő és 2013. évben ismét csökkenés tapasztalható 357 fő.
Az álláskeresők számának alakulása jól mutatja, hogy a korábbiakhoz képest csökkenő
tendenciát mutat, bár kiemelten az 50-60 éves korosztály helyzete a legnehezebb.
2013. és 2014. évben is több képzési lehetőséget biztosított a Somogy Megyei
Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége, amelyek lehetőséget
biztosítanak az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutásra.
A téli foglalkoztatottak oktatása a Művelődési Ház épületében zajlott. A projekt célja volt,
hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű, illetve a szakképzetlen felnőttek számára lehetővé
tegye, hogy képzésben vegyenek részt, így javuljon a munkaerő-piaci helyzetük. Célja volt
továbbá, hogy akinek a szakképzettsége elavulttá vált az olyan egyéb új végzettség
megszerzését irányozza elő, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül. A napi 6 órás képzés
ideje alatt foglalkoztatottak 8 órás munkabérhez jutottak, valamint ingyenes utazásuk is
biztosított volt.
Csurgó Város Önkormányzata minden évben részt vesz a közfoglalkoztatás szervezésében és
lebonyolításában.
A Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és az
Önkormányzat folyamatos szakmai munkakapcsolatban áll egymással.
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3.3.

Pénzbeli

és

természetbeni

szociális

ellátások,

aktív

korúak

ellátása,

munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások

Kiegészítés:
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős
mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen
elválasztásra kerültek. Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta az a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati
rendeletét, mely a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szól. Csurgó Város
Önkormányzat települési támogatás formái a következők:
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli települési támogatás formái:


települési támogatás

 rendkívüli települési támogatás

A természetben nyújtott szociális ellátások formái:
 köztemetés
 helyi autóbusz közlekedési támogatás.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
 gyermekek napközbeni ellátása
 idősek nappali ellátása
 fogyatékos személyek nappali ellátása
 étkeztetés
 házi segítségnyújtás
 családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2011

Rendszeres
szociális
segély
Lakásfenntar
tási
16

2012

2013

2014

Ellátotta
k száma
(fő)

Összeg
(eFt)

Ellátott
ak
száma
(fő)

Összeg
(eFt)

Ellátott
ak
száma
(fő)

Összeg
(eFt)

Ellátott
ak
száma
(fő)

Összeg
(eFt)

404

9969,1

272

6180,8
2

247

5510,3
4

271

6043,8
6

2743

13596,
2

3357

14301,
4

3123

13868,
2

2922

13183,
00
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támogatás
Átmeneti
segély
Temetési
segély
Rendszeres
gyermekvédel
mi
kedvezmény
Rendkívüli
gyermekvédel
mi támogatás
Közgyógyellá
tás –
Méltányos
-Normatív
FHT

604

1715

209

694

211

214

1747,0

0

1684.1
8
0

4

53

0

0

18

4547,2

436

4355,8

390

864,92
1
3839,6

500

5040,2

459

452

1918

412

1738

403

1691,8
2

303

1308,8

9

817,44

9

732,6

12

961,44

18

1415,7

96

6005,9
7

116

7359,3
3

66

4195,9
2

3

227,88

2189

56250,
325

4082

89677,
02

3311

71708,
28

2683

53666,
64

3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

Csurgó Városában a lakásállomány száma nem növekedett. Az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Csurgó Város
Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete világosabbá tette az
önkormányzat tulajdonában lévő lakás igénylés módját, lakás bérbeadásának időtartamát, a
bérlő általi lakásbérleményben való életvitelszerű tartózkodásának kötelezettségét.

3.5. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A DDOP – 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázati eljárás során 49 222
575 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték meg a Csurgó Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Centrumot. A konstrukció célja, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a
megfelelő

infrastrukturális

ellátottsággal

rendelkező

egészségügyi

intézmények

közszolgáltatásai. A Dél-dunántúli régióban a földrajzi adottságok következtében az esélyek
egyenlő biztosítása relatíve magasabb szolgáltatási költségekkel érhető csak el, mint az ország
más régióiban, ezért kulcskérdés a régió társadalmi és gazdasági fejlődéséhez való
hozzájárulás szempontjából olyan megoldásokat találni, melyek az ország többi részéhez
képest nem emelt költségszinten, a hosszú távú finanszírozhatóság esélyével biztosítanak
hozzáférést a szolgáltatásokhoz a régió valamennyi lakosa számára.
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLV. törvény 152 §-a részletezi az egészségügyi
alapellátás körébe tartozó település önkormányzati feladatokat:
 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
 fogorvosi alapellátás
 alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátás
 védőnői ellátás
 iskola-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi ellátás személyi és tárgyi feltételei a településen megfelelőek. Az
egészségügyi alapellátást három háziorvos, kettő házi gyermekorvos, egy fogorvos látja el, az
önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. A településen az orvosi ügyeleti
ellátást egészségügyi szolgáltató végzi. A város lakossága az egészségügyi szakrendelést
helyben a Járóbeteg Szakellátó Centrumban tudja igénybe venni. A területi- és iskolavédőnői
feladatokat, összesen négy védőnő látja el. A városban kettő gyógyszertár működik. A város
lakosságának egészségügyi alapellátása biztosított.
3.6. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

Csurgó Város számos pályázaton nyert, melyek megvalósulása folyamatosan zajlik. A
projektek jelentősége abban rejlik, hogy elsődleges célunk, hogy mindenki számára, aki itt él
élhetőbbé tegyük településünket
DDOP-4.1.1/B-09-2010-0002 „Csurgó Város funkcióbővítő város rehabilitációja” a
leghátrányosabb helyzetű kistérségi központ szerepkörből való kitörést célozta meg.
A DDOP-5.1.5/C-09-2010-0044 kódszámú pályázat keretein belül Csurgó város belterületén
csapadékvíz elvezetési program valósult meg. A projekt a Sárgáti árkot, valamint a Máriás
patakot érintette. Az elmúlt években nagy intenzitású esőzések alkalmával elöntések
keletkeztek, a mélyebben fekvő ingatlanokat és a rajtuk lévő épületeket veszélyeztetve. A
projektben, a meglévő vízelvezető rendszer sajátosságainak figyelembe vételével kiépítésre
került olyan nyílt, mederlap burkolattal ellátott és zárt csapadékvíz elvezető csatornák,
amelyek megfelelő vízemésztő képességgel rendelkeznek. A nem megfelelő szintben
elhelyezett és szűk keresztmetszetű kapubejárók és átereszek átépítésre kerültek. Az érintett
vízgyűjtő összes területe 90 ha, a megvalósulás után vízkároktól megvédett terület 11,1 ha, a
védett lakos szám 818 fő. Csatorna hossz 4765 fm.
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DDOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0006" Hagyomány és innováció - fejlesztések a Csurgói Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó intézményében"
A projekt során a költséghatékony, racionális és eredményes oktatás-nevelés megvalósítása
céljából történő tartalmi fejlesztés (kiemelten az SNI, HH/HHH gyerekek fejlesztését,
felzárkóztatását eredményező módszerek tekintetében) és ehhez igazodva a hosszú távon is
fenntarthatóan megfelelő kapacitáskihasználtsággal működő intézményegységek és a
Pedagógiai Szakszolgálat infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzések valósult meg.
A TIOP-1.2.5-12/1-2012-0014 „Infrastrukturális fejlesztések, minőségi közoktatási és
közművelődési szolgáltatások nyújtásához a csurgói kistérségben” című projekt lehetőséget
ad az itt élők számára a fent említett szolgáltatások kulturáltabb igénybe vételére. A fejlesztés
3 elemből állt: Csurgó Város Önkormányzata, mint a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás
gesztor önkormányzata informatikai fejlesztése, mint közművelődési és közoktatási
szerverközpont;

oktatási

feladatok

ellátásának

színvonalbeli

javítása;

kistérség

közművelődési, mozgókönyvtári hálózat fejlesztése, összesen 91 db eszközzel
A

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 „Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése”projekt

keretein belül, az Óváros területén egy komplex történelmi, kulturális, vallási turisztikai
központ jön létre. Értékeinket kiaknázva zarándokhely, zarándok szálláshely alakulhat, a
Mária úthoz csatlakozva. A vallás iránt érdeklődők részére a Szentlélek templom, Máriás kút
és a kiállítások nyújthatnak élményt. A vallási turizmus mellett egy történelmi tanösvény
kerül kialakításra, mely a magyar történelem kezdetétől Magyarország 3 részre szakadásáig
terjedő időszakot foglalja magában 10 állomással. A tanösvény látogatása iskolások számára,
osztálykirándulás célpontjaként, valamint családok számára egész napos programként
ajánlható. Cél a meglévő régi, még használható épületek átalakítása kézműves foglalkozás,
régi mesterségek bemutatására alkalmas helyszínné tétele, lovagi tornának, középkori
színjátszásnak, muzsikának, bemutatóknak teret adó környezet rendezéssel. A fejlesztés
hozzájárul a látogatottság növeléséhez, 6,75 fő foglalkoztatásához leghátrányosabb helyzetű
térségünkben.
Az

ÁROP-1.

A.5-2013-2013-0118

„A

Csurgói

Közös

Önkormányzati

Hivatal

szervezetfejlesztése” elnevezésű projekt során megtörtént az önkormányzat szervezeti
kereteinek és működésének hozzáigazítása a közigazgatási és önkormányzati reformból
következő változásokhoz. Kialakításra került egy optimálisan és költséghatékonyan működő
szervezeti struktúra, amely magába foglalta a teljes szervezeti rendszer (közös hivatal,

19

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

intézmények, gazdasági társaságok) és a legkritikusabb folyamatok szükséges mértékű
átalakítását, amely képessé válik a hosszú távú szolgáltató szemléletű működésre.
Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0093 Csurgó Város pályázatának célja, a járáshoz tartozó
települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítását, megerősítését a
társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához
kapcsolódó

koordinációs

tevékenységet

valósítson

meg.

Az

Önkormányzatok

együttműködése hatékonyabbá teszi a járáson belüli feladatellátást, hozzájárul a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, valamint a kistelepülések is szakmai
támogatáshoz jutnak.
Csurgó város vízművei által szolgáltatott ivóvíz minősége arzén, vas, valamint mangán
tekintetében, nem minden esetben felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben
meghatározott vízminőségi paramétereknek. A határérték túllépése arzén esetében előfordul
95 %, vas tekintetében előfordul 285 %, mangán vonatkozásában pedig előfordul 50 %-os
mértékben. A jelenlegi technológiák kizárólag a vas és mangán eltávolítására alkalmasak, de
így is esetenként meghaladja a határértéket, míg az arzén függetlenül a technológiától - több
esetben meghaladja a határértéket. Az I. sz.-ú vízműtelepen a kutak 1968-ban lettek fúrva, a
II. sz.-ú vízműtelepen 1980 - ban. Mindkét vízműtelepen egy-egy kút, a II. és V. sz.-ú kút lett
felújítva. A vízkezelő berendezések, mindkét vízműtelepen 1980-ban lettek üzembe helyezve,
a kutak magas vas- és mangántartalma miatt. A vízkezelő berendezések elavultak, tisztítási
hatásfokuk átlagosan 50-70%. A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi
összehasonlításban viszonylag kedvezőtleneknek tekinthető 23-32 %, ezért további
üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a veszteségek további csökkentése érdekében. Az
elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban nem kerültek
kialakításra, a megfelelő hatékonyságú hálózat-tisztítás érdekében ezért mosató-csomópontok
kialakítása, ill. hálózati szerelvények beépítése szükséges Csurgó városában. A kiválasztott
műszaki megoldásban Csurgó vízellátó rendszerének önálló fejlesztése történik: a II. sz.
vízmű telepen meglévő vízbázisára alapozott fejlesztés, melyben egy üzemelő és egy felújított
kút szivattyúi juttatják a megtisztítandó vizet az új vas, mangán-mentesítő tisztítás
technológiára, majd a tervezett víztároló medencébe, ahonnan új hálózati szivattyúk juttatják a
vizet a települési elosztóhálózatba és a víztoronyba.
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3.7 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

Kiegészítés:
Csurgó Város Önkormányzata minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik a roma
származású népesség esélyegyenlőségét biztosítani. Csurgón a roma kultúra ápolására nagy
hangsúlyt fektet a roma közösség. Az Önkormányzat és a SMKH Csurgói Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya számos eszközzel és munkaerő-piaci programmal igyekszik
elősegíteni a roma származású munkanélküliek elhelyezkedésének esélyeit. Az Önkormányzat
szoros kapcsolatot tart fenn a Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a roma
emberek életminőségük javítása érdekében.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

Kiegészítés:
A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A § (1)
bekezdése értelmében, a jegyző határozatban dönt a hátrányos helyzet és a halmozottan
hátrányos helyzet megállapításáról. Csurgó Városában 2014. október 31-i statisztika szerint
hátrányos helyzetű gyermek óvodában 67 fő, általános iskolában 62 fő, középiskolában 4 fő
volt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma óvodában 16 fő, általános iskolában
48 fő, középiskolában 20 fő volt.

4.2.A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Kiegészítés:
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása 2014 évben 299
kiskorú és 22 nagykorú után részesült a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
melynek pénzügyi hatása az iskolai, óvodai kedvezményes ill. ingyenes étkeztetésben
mutatkozik meg. A jogosultak az étkeztetésen felül egyéb kedvezményeket is igényelhetnek
/iskolai tandíj, ösztöndíj stb./. A kedvezményben részesülő gyermekek után a családok két
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alkalommal /augusztusi és novemberi jogosultság alapján részesültek 5.800.-Ft/fő
támogatásban, mely Erzsébet utalvány formájában történt.( Gyvt. rendelkezései szerinti
támogatás, állami visszatérítés)
A gyermekvédelmi kedvezményt kérelmezők sorában kiemelkedik a három vagy több
gyermeket nevelők száma, de az egy szülős háztartásokra is nagymértékben jellemző a
szociális rászorultság. Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akár teljes családok is, ahol
a gyermek sérült és nevelése speciális ellátást igényel. Rendkívüli gyermekvédelmi segély
címén 245 fő részesült pénzbeli juttatásban átlagosan évi 2 alkalommal, 1.286.000 Ft
értékben.
A gyermekek

egészséges

fejlődésének

alapfeltétele

az

egészséges

étkeztetés.

A

mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű és
minőségű

táplálékhoz.

Ezért

nagy

jelentőségű

az

önkormányzat

által szervezett

intézményekben történő közétkeztetés.
Ahhoz, hogy a gyermekvédelmi és szociális juttatások valóban a megcélzott réteg mindennapi
gondjait enyhítsék, továbbra is szükség van a település szociális felmérésére. Jelentős
segítséget ad, hogy a szociális intézmények /, Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Csurgói Városi Szociális Intézmény, Napsugár Szociális Intézmény/ mellett
megfelelő módon működik az iskolai, óvodai gyermekvédelem. A gyermekintézményeknek
nagyobb rálátása van a családok anyagi körülményeire, a gyermekek családi hátterére, így
javaslataikkal elősegítik, hogy a hátrányos helyzetben élő gyermek a megfelelő
gyermekvédelmi ellátásban részesülhessen. A rászoruló családok jellemző problémája:
egyszülős családok, a családfenntartó /sok esetben mindkét szülő/ munkanélküli,
intézményeinkben minden igénylő számára biztosított a nappali ellátás, az étkeztetés.
A gyermekeket érintő szociális támogatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos
hatáskör egy része jegyzői hatáskör. A város három tagóvodával és egy bölcsődével
rendelkezik.
2012

2013

2014

2015

Gyerme Pedagógu Gyerme Pedagógu Gyerme Pedagógu Gyerme Pedagógu
kek (fő) sok (fő) kek (fő) sok (fő) kek (fő) sok (fő) kek (fő) sok (fő)
Városi
Bölcsőde

15

3

15

3

15

3

15

3

Mesevár

57

4

60

4

60

4

99

4
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Tagóvoda
Mókuskert
Tagóvoda

91

9

84

9

77

9

48

9

Hétszínvirág
Tagóvoda

17

2

20

2

21

2

21

2

A Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

A Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Helyi Esélyegyenlőségi
Programban több témában is érintett. Ilyenek a hátrányos illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, a nőket érő erőszak, családon belüli erőszak, krízishelyzetben igénybe
vehető szolgáltatások (anyaotthon, családok átmeneti otthona), mélyszegénységben élők és
romák esélyegyenlősége, lakhatási gondjaik megoldása, felzárkóztató programok indítása,
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szabadidő szervezése, felvilágosító- prevenciós
programok szervezése.
Mindezen programok megvalósulásban az intézmény a lehetőségeihez mérten igyekszik
maximálisan segíteni a rászoruló egyéneknek, családoknak.
 A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. (Minden gyermekes
családra kiterjed.)
 A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében jelzőrendszer szervezése,
működtetése, a gyermekekkel foglalkozó intézmények gyermekvédelmi feladatainak
koordinálása, az együttműködés elősegítése. (A hátrányos helyzetű, problémákkal
küzdő családokra terjed ki.)
 A gyermek veszélyeztetettségének elhárítása, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek
munkájának összehangolása, gondozási tevékenység, szolgáltatások közvetítése,
illetve biztosítása. (A veszélyeztetett gyermekekre terjed ki, a családban élőkre, illetve
a szakellátásban gondozottakra és családjukra,)
 Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése.

Az alábbi beavatkozási területeken vett részt a Szolgálat prevenciós munkában:



Mélyszegénységben élők és a romák egészségügyi javítása és az egészséges életmódra
nevelés. - TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0047
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Romák számára szóló felzárkóztató és részmunkaidős programok elindítása a
munkanélküliség csökkentése érdekében- TÁMOP 5.3.1. B-2-12/2-2012-00004



Hátrányos helyzetű gyermekeknek szóló programok szervezése, mely esélyt ad a
gyermekek helyzetének javulására. Játszóházak, táborok, kirándulások, prevenciós
felvilágosító előadások tatása révén.



A mélyszegénységben élő gyermekek számának felmérése és intézkedési terv
készítése a szociális hátrányok leküzdésére.



A veszélyeztetettség okainak feltárása. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek
összefogása a veszélyeztetett gyerekek számának csökkentése érdekében.



Családbarát munkahelyek kialakítása.



Közösségi programok, prevenciós előadások a női szerepről napjainkban.



Felvilágosító szemléletformáló programok szervezése.



Toleranciaépítő és társadalmi érzékenységet fejlesztő, nővelő programok szervezése.



Információbázis kiépítése a városi honlapon, valamint önálló honlap létrehozása.



Családsegítő Szolgálat hosszú évekre visszamenőleg hagyományosan szeptemberben
tart Bűnmegelőzési Fórumot, melyet a jelzőrendszer tagjainak részvételével tartanak.

A megvalósult programok az adott tevékenységen belül sok pozitív hozadékkal bírtak, az
ellátottak, megcélozni kívánt célcsoport, valamint a szakemberek körében is.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

Kiegészítés:
A közösségi esélyegyenlőségi program céljai között szerepel a gazdasági és szociális
szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi
élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint
munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. Tapasztalataink
szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás városunkban
nem rontja a nők munkaerő piacra való visszalépésének esélyeit.
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5.3 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

Csurgó Város Önkormányzata igyekszik a kisgyermeket nevelő nők munkaerő piaci
esélyeinek tekintetében a bölcsődei és óvodai férőhelyeket tekintve megfelelni. A Mesevár
Tagóvodában kettő, a Mókuskert Tagóvodában négy, a Hétszínvirág Tagóvodában egy
csoport működik. Ennek köszönhetően az óvodai beiratkozás zökkenőmentesen zajlott le a
városban. A bölcsődében nem volt elutasított gyermek.

Az óvodai és a bölcsődei beiratkozás létszámadatai a következők:
Mókuskert
Mesevár
Hétszínvirág
Bölcsőde

Körzetes
20
10
6
15

Körzeten kívüli
5
4
0
0

Más településről Beiratkozók száma összesen
0
25
0
14
0
6
0
15

5.4 A nők szerepe a helyi közéletben

Változás:
A 2014. évi önkormányzati választásokat követően: A Képviselő-testület tagjainak száma: 8
fő, ebből 4 nő és 4 férfi képviselő, ez a szám az elmúlt ciklusokhoz viszonyítva a
legkedvezőbb. A bizottságok élén 1 fő nő és 3 fő férfi végzi munkáját.
5.5 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések

Kiegészítés:
A nők szabadidős programjai kialakítása tekintetében a Superwomen’s Egyesület
folyamatosan megújuló családi programokat szervez. Csurgó Város településfejlesztési
elképzelései között szerepelt a felnőtt játszótér és a futópálya megépítése, ahol a szabadidő
hasznos eltöltését eszközölhetik a családok.
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6.Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
Kiegészítés:
A település lakosságát nagy számba képviselik az időskorúak. Az idős korosztály városi
lakosságban betöltött részaránya fokozatosan növekszik, illetve nő a szépkorúak aránya.
Növekszik az önálló háztartást fenntartó idősek részaránya és ezen belül is az egyszemélyes,
főleg egyedülálló, megözvegyült nők vezette háztartás. Az idős emberek többsége ingó és
ingatlan vagyonnal, rendszeres nyugdíj jövedelemmel rendelkezik.
Egyre több aktív korú munkavállaló vállal külföldön munkát a jobb megélhetés reményében,
ennek következménye, hogy sok idős marad egyedül, akikről gyermekeik egyáltalán nem
tudnak gondoskodni. Jellemző, hogy az idős emberek ameddig csak el tudják látni magukat,
megpróbálnak önállóan élni, igénylik a mentális gondoskodást, beszélgetést, a velük való
törődést. Felhalmozott szellemi tőkéjük, tenni akarásuk értékes a társadalom, a család
számára.

Változás:
Az alacsony jövedelemmel rendelkező nehéz élethelyzetben lévő idősek nyugdíjuk
kiegészítéseként, kérelemre települési támogatásban részesülhetnek. Az időskorúak a növekvő
energia árak következtében egyre többet fordítanak lakásfenntartásra. Mivel a lakásrezsi
kiadás a lakás méretétől, minőségétől, fűtés módjától és a felszereltségtől is függ a növekvő
lakásfenntartási költségek, igencsak megterhelik az alacsony összegű nyugdíjból élőket. Az
elmúlt években nőtt az ellenük elkövetett bűncselekmények száma.

Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatáshoz való hozzáférése
Kiegészítés
Az idősek igénybe vehetik az önkormányzattól a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséghez
nyújtott támogatást. 50 literes edényzetet - Csurgó Város Önkormányzatának 16/2015.
(VIII.28.) önkormányzati rendeletével összhangban - csak azok az ingatlanhasználók
választhatnak, akiknek az ingatlanára bejelentett lakók száma nem haladja meg az 1 főt,
valamint azok, akiknek az ingatlanára bejelentett lakók száma nem haladja meg a 2 főt és
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mindkét bejelentett lakó betöltötte a 62. életévét. A feltételek teljesüléséről az önkormányzat
állít ki igazolást.
A 90 éven felüli időskorúakat a polgármester személyesen köszönti meg otthonukban.
Karácsonykor 90 évesek ajándékcsomagot kapnak és megrendezésre kerül a Mindenki
karácsonya, ahol nemcsak az időskorúakat, hanem a rászoruló családokat is megvendégeli az
Önkormányzat. A fenti támogatásokkal az Önkormányzat nem titkolt célja, hogy kifejezze
megbecsülését az időskorú lakosság felé.
6.2 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés

Kiegészítés:
a.) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Az életkor előre haladtával az időkorúak egészségügyi problémái megnőnek, egyre
gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre. Az időskorú lakosság arányára tekintettel kiemelt
figyelmet érdemel az egészséggel való törődés a helyi szükségletekhez igazodó egészségügyi
szolgáltatások széleskörű hozzáférhetővé tétele, az egészséges életmódról való tájékoztatás.
 Az Idősek Klubjaiban és a Csokonai Közösségi Házban egészségügyi felmérések,
orvosi

előadások,

elsősegély-nyújtási

bemutatók,

szűrőprogramok

kerültek

megszervezésre.
 A Csurgói Szív Egyesület rendszeresen tart egészségügyi előadásokat.
 Bűnmegelőzési fórumok kerültek megtartásra az időseket érintő bűncselekmények
veszélyeiről és az Áldozatsegítő Szolgálatról a Nagyatádi Rendőrkapitányság, a
Csurgói Rendőrőrs és a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
támogatásával az Idősek Klubjaiban.
 2013 szeptemberében csatlakoztunk a „Segítő Kezek az Idősek Otthoni Biztonságáért”
programhoz. A program révén növekedett 13 fővel a házi segítségnyújtás, illetve két
fővel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránti igény Csurgón, a 80 éven felüli
idősek körében.
 A Kolping Nagyváthy János Középiskola szociális gondozó és pedagógiai asszisztens
tanulói részére biztosítja a Csurgói Városi Szociális Intézmény az év közbeni
intézménylátogatások lehetőségét. A diákok „Karitatív Nap” keretében palacsintát és
pogácsát sütöttek az idős ellátottaknak.
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 Az infrastruktúra fejlesztése érdekében a szociális étkeztetésben egy új Dacia Dokker
gépjárművet és két új számítógépet vásárolt a Szociális Intézmény Csurgó Város
Önkormányzata támogatásával.

Az idősellátás kötelező és önként vállalt feladatai a városban:

Kiegészítés:
Étkeztetés
A városban évek óta magas színvonalon működik a Csurgói Városi Szociális Intézmény. Az
idősellátás kötelező és önként vállalt feladatait látja el.

Házi segítségnyújtás
A házi segítésnyújtás keretében, mely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását a
lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítja.

Nappali ellátás
A nappali ellátásban részesülő időskorúak száma állandóságot mutat, jelenleg 45 fő veszi
igénybe ezt a szolgáltatást. A nappali ellátást a saját otthonukban élő, részben önellátó, de
egészségállapotuk,

idős

koruk

miatt

szociálisan,

mentálisan

támogatásra

szoruló

személyeknek nyújt napközbeni tartózkodásra, közösségi együttlétre lehetőséget.
Kiegészítés:
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A Csurgói Városi Szociális Intézmény számos programot kínál az idősek számára, melyeket
Csurgó Város Önkormányzata teljes mértékben támogat.
 Az Idősek klubjában a foglalkoztatás kereteit folyamatosan bővítik a környékbeli
vállalkozók támogatásával. A termékeket kiállítás keretében bemutatták a Csokonai
Közösségi Házban, a városi és a helyi rendezvényeken.
 Szociális intézmények összefogásával a szociális szolgáltatások bővítésére törekszünk
(közös közösségi programok, fórumok tartása, információcsere, együttműködés).
Közös ünnepeket tartottak, Farsangi mulatságot és Nőnapot a Napsugár Szociális
Intézménnyel. Karácsonyi ünnepséget tartottak közösen a Csurgó Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Napsugár Szociális Intézménnyel.
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 Aktivitási programokat, közös rendezvényeket szerveztek a Csurgói Őszirózsa
Nyugdíjasklubbal és a Berzencei Borostyán Nyugdíjas Klubbal.
 Az Idősek Klubjaiban a kulturális, szórakoztató és sport jellegű programok szervezése
folyamatos és nyitott a városi lakosság számára.
 Csurgói Városi Szociális Intézmény Gondozottjaiért Alapítvány kirándulást szervezett
2014-ben a Plitvicei-tavakhoz 32 fő részére, amelyhez utazási támogatásban részesült
Csurgó Város Önkormányzatától.
 Az Őszinte Mosoly a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány pályázata segítségével
2015. június 12-én a Csurgói Városi Szociális Intézmény Idősek Klubjának tagjai egy
emlékezetes napot tölthettek el a Bugaszegi Téglagalériában.
 Közös programot került szervezése a Hétszínvirág Óvodával.
 Többgenerációs programokat, kirándulásokat szerveztek valamint ösztönzik az
időskorúak „Ki-Mit-Tud” programokon való fellépését, szereplését.
 Rendszeresen októberben megtartásra kerül az Idősek Napja.
 A Csurgói Sportcsarnok és a Csokonai Közösségi Ház szervezésében részt vettek a
„Mesterségek Viadala” vetélkedőn, ahol a különböző szakmák képviseltették
magukat.
 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Életút” interjú pályázatra
15 életút interjút beküldtek, amelyből egy sikeres pályázat lett.
 2015-ben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kiírt, Erzsébet-program
keretében meghirdetett „Kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjas pályázók számára” és
„Szociális Üdülés Nyugdíjas pályázók” számára pályázatra 11 beadott pályázatból, 9
nyertes lett.
 2014 februárjában létrejött a Csurgói Városi Szociális Intézmény Gondozottjaiért
Alapítványt. Az Alapítvány kirándulásokat, szabadidős programokat, fórumot és
jótékonysági bált szervez, önkénteseket toboroz, információkat gyűjt, közvetít,
igénybe veszi a pályázati lehetőségeket. Jelenleg 35 fő önkéntes segíti munkájával az
Alapítványt.
Kiegészítés:
c) Idősek Informatikai jártassága
Időskorúaknak

informatikai

képzést

szervezett

a

Csurgói

Könyvtár,

hirdettük

intézményeinkben. A tapasztalatok szerint a számítógép ismerete kapcsolatot teremt a távol
élő családtagokkal, összeköttetést biztosít hasonló korosztállyal és a szolgáltatásokkal.
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7.A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlőség

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (p1. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
Kiegészítés:
Csurgón a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. 2014-től ad lehetőséget a csökkent
munkaképességű emberek számára, hogy dolgozhassanak, itt több fogyatékkal élő is
dolgozik. A Csurgói Napsugár Egyesület pályázati forrásból alkalmazott fogyatékkal élőt
gyógy masszázs munkakörben.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Kiegészítés:
A fogyatékkal élők a települési támogatást vehetik igénybe nehéz anyagi helyzetük
enyhítésére. Az Önkormányzat szociális és egészségügyi intézményei biztosítják a
fogyatékkal élő személyek lakókörnyezetükben történő ellátását, illetve a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérését. A tanköteles fogyatékkal élők számára a helyi Pedagógiai
Szakszolgálat nyújt korai fejlesztést.
A fogyatékkal élők nappali ellátásában lévő ellátottak, illetve felnőtt korú fogyatékkal élők
számára a Csurgói Napsugár Egyesület által nyert pályázati forrásból van biztosítva fejlesztő
terápia pl: gyógytornász, szurdopedagógus, lovas terapeuta, gyógymasszázs, úszásoktatás. A
Napsugár Szociális Intézmény és a Csurgói Napsugár Egyesület közös megszervezésében
számos érzékenyítő program, integrált rendezvény volt az elmúlt három évben. Hétvégi
klubok alkalmával együtt tölthet hasznos órákat sérült és egészséges ember egyaránt.
Elmondható,

hogy

visszaintegrálása.
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

Változás és kiegészítés:
Továbbra is fontos feladat az intézmények akadálymentesítése. A város összes közterületén
biztosítani kell az akadálytalan közlekedést. A felújított parkokban is az önkormányzat
igyekezett

megoldani

az

akadálymentes

közlekedés

lehetőségét.

A

beruházások

megvalósításával jelentősen nő a városban található „zöldfelületek” száma. Az orvosi
rendelőkbe, patikákba, művelődési ház és könyvtárba szintén megoldott az akadálymentes
közlekedés.
Változás:
Az önkormányzat földszintjére, ahol az SMKH Csurgói Járási Hivatala működik,
akadálymentes a bejutás. A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal emeletére a feljutás
mozgáskorlátozott személyek részére nincs megoldva, ugyanakkor a nagy ügyfélforgalmú
irodák egy 2013-ban felújított külső épületben kerültek elhelyezésre, mely akadálymentesítése
biztosított. Az önkormányzat törekszik az érintett területen az akadálymentes közlekedés
megvalósítására

8. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
Kiegészítés:
A felülvizsgálat során az önkormányzat vezetői, dolgozói, a nevelési, szociális és kulturális
intézményvezetők, az egészségügyben dolgozók, a bizottságok elnökei, önkormányzati
képviselők, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, egyes alapítványok elnökei, a Somogy
Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szolgáltattak
adatokat. Az Országos Településfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR)
adatbázisának felhasználásával kértük le ügyfélkapun keresztül a helyi adatokat. A Türr
István Képző és Kutató Intézet a Helyi esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálatához
térítésmentes mentorálási szolgáltatást nyújtott munkánk során.
A dokumentum elérhető a Csurgó honlapon www.csurgo.hu.
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9.A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának
lehetőségei


A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége



A gyermekek esélyegyenlősége



A nők esélyegyenlősége



Az idősek esélyegyenlősége



A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

A városnak meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, amelyeket pályázati forrásokból tudunk
megvalósítani. Az önkormányzat a civil szervezeteknek anyagi támogatást biztosított, melyet
a jövőben is indokolt és szükséges adni. A nevelő, oktató, szociális, kulturális intézményekkel
szoros szakmai kapcsolat

fenntartása szükséges. A helyi rendeletek, koncepciók

megalkotásánál az érintett csoportok igényeit is figyelembe kellett venni.

2. Megvalósítás
A megvalósítás folyamata
Kiegészítés:
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hoztunk létre, mely 2015. szeptember 10-én ült össze felülvizsgálat céljából.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/ csoportok felelősek:
Kiegészítés:
2015. évtől a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről IliaSikesdi Veronika felel.
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3. Elfogadás módja és dátuma

Csurgó Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálata szakmai és társadalmi
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket, módosításokat a megvitatást követően a HEP
Intézkedési Tervébe beépítettük.

A megvalósult intézkedések a következők:
I/1. A mélyszegénységben élők és a romák egészségügyi helyzetének javítása és az
egészséges életmódra nevelése
2. A települési honlapon egy alpont létrehozása „Esélyegyenlőség” címmel, melyen
információk vannak az egyenlő bánásmódról, az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásairól,
valamint egyéb jogi szervezetekről.
II./1. A gyermekek számára megteremteni a mindennapi kikapcsolódáshoz szükséges

játszóterek kialakítását.
III./1. Figyelemfelkeltő fórumok a nők közéletben való szereplés lehetőségéről és annak
megvalósításáról
2. Közösségi programok, prevenciós előadások a női szerepről napjainkban
3. Felvilágosító szemléletformáló programok szervezése
IV./1. Bűnmegelőzési fórumok tartása, idősek tájékoztatása
2.

A szociális intézmények infrastruktúra fejlesztése, szállításra alkalmas gépjármű

beszerzése
3. Az időskorúak magányának enyhítésére közösségi szolgálat bevezetése Segítő kezek
mintaprogram és a települési középiskolások bevonásával
4. Az időskorúaknak informatikai képzések szervezése
V./1. Toleranciaépítő és társadalmi érzékenységet fejlesztő, nővelő programok szervezése
2. Értékteremtő munka biztosítása, védett munkahelyek kialakítása a fogyatékkal élők
számára
3. Információbázis kiépítése a városi honlapon, valamint önálló honlap létrehozása a járásban
élő fogyatékkal élők számára, az esélyegyenlőséggel, kapcsolatos információkkal
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Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program
Felülvizsgálatát megvitatta és a jogszabály előírásainak megfelelően a……………….számú
KT. határozattal elfogadta.

Csurgó, 2015. szeptember 23.
Füstös János
Csurgó Város polgármestere

Csurgó Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálatát partnerei ismerik.

Melléklet: Csurgó Város képviselő-testületének ………számú KT. határozata.
HEP Fórum jelenléti íve.
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