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

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv,
Településfejlesztési koncepció
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A település bemutatása
A Keleti-Mecsek legyezőszerűen kiszélesedő egyik völgyében húzódik a falu napjainkban. Területén
régebbi korok régészeti hagyatékát csak néhány őskori kőpenge töredéke, illetve egy népvándorlás-kori
longobard sír jelzi. Máza neve egyes vélemények szerint ószláv eredetű lenne, ezt látszik megerősíteni több
hasonló honfoglalás előtti elnevezés is, amely ma dűlőnévként él a mai területén (pl.: Bargyag, Kandina,
Nelázs, Tankó). A másik nézet szerint a mai falu nevében egy honfoglalás idején élt személy rejtőzik, aki a
korabeli Velek vezér kíséretéhez tartozott. /Ő a közeli Vékény névadója./ Ami bizonyosnak tűnik, hogy
Maza, vagy a nevét viselő harci alakulat részt vett Velek vezér kalandozó hadjárataiban szerte Európában.
Az Árpád-korban a „márciusi sört adó” királyi szolgáltató népek lakták ezt a vidéket, akik méztermékekkel,
illetve méhsörrel adóztak. Ezt olvashatjuk Máza 1235-re keletkezett hamis oklevelében, amely valójában a
püspök utólagos birtokigényének az igazolására készült. Az 1250 körüli állapotokat tükröző határjárásban
egyik szomszédosa a pécsváradi bencés apátság területe, a másik pedig a „koromszói nemesek monostora”.
„… itt hajdan barátok kolostora lévén honnan még a mai napig is az alapköveket a lakosok ház építéséhez
alkalmazzák, a törökök betörésekor minden korommá égettett, innen veszi eredetét a Koromszó.”olvashatjuk egy 1864-es összesírásban.
A Koromszó dűlőben egy kő-, és tégladarabokkal borított dombtetőn 2003 őszén megindult az Árpád-kori
kolostor régészeti feltárása. Ennek eddigi eredményei szerint egy igen nagyméretű, háromhajós bazilikás
elrendezésű templomot emelt itt a Csák nemzettségből való, később itteni birtokai után „Koromszói”
névvel illetett nemesi család. A 14 század közepéig bizonyosan lakták bencés, vagy pedig cisztercita
szerzetesek. Az ásatás során több kegyúri sír is a felszínre került.
Máza neve később még egy középkori oklevélben merül fel, mely szerint 1439-ben az akkor már püspöki
birtokról két jobbágy vett részt Töttős László Jánosi falujában történő hatalmaskodásban.
A török hódoltság idején is folyamatosan lakott volt a falu, 1554-ből név szerint is ismerjük az adózóit.
Noha megfogyatkozott lakossággal ugyan, de átvészelte a visszafoglaló háborúkat, így Máza neve 1687-ben
az életjelet felmutató falvak sorában szerepel. E vészterhes idők multával a pécsi püspök birtokai közé kerül
vissza, ezután ismét kezdet megerősödni.
1733-ban már 15 magyar jobbágy család műveli területét, amely gyarapodik több elpusztult középkori
faluéval (Koromszó mellett Surány, Torostyán, és Tótfalu).
A 18. század végétől a környező községekből németek kezdtek betelepülni, számuk az 1860-as évekre a
lakosság felét is megközelíti. Ők a falu alsó részén építkeztek, míg a „Főszög” továbbra is inkább magyarok
által lakott maradt.
Máza lakói a 19. század elejétől a hagyományos földművelés mellett szerszámfakészítésből, illetve
eladásból egészítik ki jövedelmüket és szenet fuvaroznak Tolnára. A gabonát a falu északi részén folyó
Völgységi patak mellett forgó malmokban őrölték lisztté.
A szőlőművelés is fejlett volt már ekkoriban. Bora, pedig „oly ditséretesre méltó, hogy gyakortább ama
híres szekszárdi borhoz hasonlítani lehet.”- jegyzi fel 1829-ből Egyed Antal paksi plébános összeírása. Ekkor
már kőbánya és szénbánya is működik a faluban.
Az 1829-es bányanyitással változik a település arculata, az iparos- földművelő kettős életmód kedvező
életfeltételeket biztosít a lakosságnak, ezáltal jelentős település-gazdaságnövelő előny képződik. Az liász
korú jó minőségű szenet használja fel a Dél-Dunántúl egyik első erőműve, amely 1909-ben létesült. A szenet
a falu közepén végig araszoló villanymozdony /”muki”/ szállította le a nagy állomásra, ahol egy önálló
településrész is kezdett kiformálódni.
Máza szomszédos két településsel együtt – melyeken hasonló viszonyok mellett szinte egy időben
fejlődött ki a szénbányászat – jelentős gazdasági súlyt képezett e területen, ez a Dombóvár- Bátaszék vasúti
vonal megépítésével tovább növekedett, amely Mázát is bekapcsolta az ország gazdasági vérkeringésébe.
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Ennek a folyamatnak az eredménye a növekvő építési láz, mely a kőbányászatban, a mészégetésben,
téglagyártásban öltött testet. Az 1890-es évek elején alapított téglagyára a mai napig működik. A mázai
bánya 1966-ban zárta be a kapuit.
A település történetében fordulópontot jelentett 1974. december 31-e, amikor a megyehatár túloldalán
fekvő, nagyobb lélekszámú és bányával rendelkező Szászvárral egyesítették Mázaszászvár néven. Ezzel
Máza Tolna megyéből Baranya megyébe került át. A két község 1991. január 1-je óta ismét önálló, de Máza
továbbra is Baranya megyéhez tartozik.
A község Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál fekszik. Belterülete 153 ha, külterülete
912 ha. 3 településsel határos (Szászvár, Györe és Váralja). Megközelítése a 6534 sz. összekötő úton
történik. A nagyobb települések közül Komló 25 km, Bonyhád 10 km távolságra található Mázától.
A település területe domborzati adottságait tekintve változatos képet nyújt. A központi belterülettől
északra fekvő terület a Völgységi-patak völgyében, illetve a vasút mentén kialakult különálló belterülettől
északra lankásabb, szántóföldi művelésre alkalmas. A szántók nagy része az országos területrendezési terv
szerint kiváló termőhelyi adottságú. Az igazgatási terület déli felét a Kelet-Mecsek északi peremének
nagykiterjedésű erdői borítják.
Az erdőterületek zöme a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetbe tartozik, egy része kiváló termőhelyi
adottságú. Az igazgatási területet K-Ny irányban metsző Völgységi-patak, valamint É-D irányban metsző
Mázai-vízfolyás mentén természeti értéket képviselő vízfolyás menti gyepfelületek maradtak fenn. A
meredekebb, szántóföldi művelésre nem alkalmas lejtőket rétek borítják. A központi belterületet É-D
irányban végigkísérő domboldalakon valaha szőlőültetvények díszlettek. Napjainkra ezek a területek a
felhagyottság nyomait viselik magukon, a szőlőművelés nagyrészt megszűnt.
Máza településszerkezetének jellegzetessége a két különálló belterület.
A központi belterület az erdők lábánál, a Mázai-vízfolyás völgyében alakult ki. A főutca (Kossuth Lajos u.) a
történetileg kialakult, hagyományos fésűs beépítésű lakóterületekkel övezve É-D irányban a patakot kíséri.
Erre csatlakoznak a szénbányászat felfejlesztését követő építési hullám nyomán kialakuló, újabb
lakóterületeket felfűző utcák: az ikerházas beépítésű Alkotmány, Hunyadi és Szabadság utcákat felfűző
Széchenyi utca, a Gyöngyvirág utca, valamint a 6534 sz. út mentén a Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán és
Úttörő utcák.
Mázán igazi településközpont nem alakult ki, az intézmények a falu területén elszórtan helyezkednek el.
A vasútállomás környékén kialakult lakóterület a belterület északi részén található téglagyár, és a vasúttól
délre az ötvenes években üzemelő erőmű munkalehetőségeire települt. A 6534 sz. útról nyíló zsákutcák
szerkezeti szempontból kedvezőtlenek. A téglagyárhoz északról kapcsolódó agyagbányában a kitermelés
folyamatos, észak felé a gyár további, kijelölt bányatelekkel rendelkezik. A vasúttól délre fekvő gazdasági
terület leromlott állapotú.
Gazdaság:
A községben 4 vegyesbolt működik, amelyek biztosítják a lakosság alapvető élelmiszerrel történő
ellátását, a 4 vendéglátó egység pedig lehetőséget nyújt a lakosság minden rétegének a szórakozásra.
Az egyéni vállalkozások és a cégek együttes száma 48. Az egyéni vállalkozások jellemzően a vállalkozó
családjának megélhetését biztosítják. Pár egyéni vállalkozó esetlegesen egy vagy két alkalmazottat is
foglalkoztat. A cégek alkalmazotti létszáma 10 és 20 fő között mozog. Az aktív korú lakosság jelentős része
csak a községen kívül talál munkalehetőséget. A regisztrált őstermelők számáról nem rendelkezünk adattal.
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Demográfia:
Máza település lakóinak száma az elmúlt években fokozatosan csökkent. Erőteljesen érezhető a népesség
elöregedése. A községben az öregedési index alapján is kitűnik, hogy a 65 év fölötti lakosság van
többségben. 2012-ben 8 születés, 6 házasságkötés és 13 haláleset volt a községben. Csecsemőhalálozás
2012. évben nem fordult elő a településen.
Az utóbbi években a településen a születések száma rendre elmaradt a halálozásokétól, s a jellemzően
negatív vándorlási különbözet is hozzájárult a lassú népességvesztéshez.
Az elvándorlások számának növekedése illetve a bevándorlások csökkenésének egyik fő oka, hogy a
munkahelyek száma az 1990.évi bányabezárás óta jelentősen csökkent, ami maga után vonta a község
népesség megtartó erejének a csökkenését.

1. számú táblázat - Lakónépesség
száma az év végén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1280
1269
1255
1237
1226
n.a.
n.a.

Változás

Lakónépesség
1290
1280
1270
1260

99%
99%
99%
99%
n.a.
n.a.

1250
1240
1230
1220
1210
1200
1190
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nők
670

nő
0-2 évesek
0-14 éves
86
15-17 éves
15
18-59 éves
322
60-64 éves
49
65 év feletti
140
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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férfiak
612
80
13
383
54
82

%
összesen
1282
27
166
28
705
103
222

nők
52%

férfiak
48%

52%
54%
46%
48%
63%

48%
46%
54%
52%
37%

Állandó népesség - nők

65 év feletti
23%

15-17 éves
2%

0-14 éves
14%

60-64 éves
8%
18-59 éves
53%

Állandó népesség - férfiak

65 év feletti 0-14 éves
13%
13%

15-17 éves
2%

60-64 éves
9%

18-59 éves
63%

3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti
0-14 éves korú
Öregedési
állandó lakosok állandó lakosok
index (%)
száma (fő)
száma (fő)
2001
n.a.
n.a.
n.a.
2008
222
166
133,7%
2009
219
170
128,8%
2010
221
171
129,2%
2011
222
166
133,7%
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Öregedési index (%)
160,0%
140,0%
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű
elvándorlás egyenleg
odavándorlás
2008
45
35
10
2009
42
33
9
2010
33
34
-1
2011
21
23
-2
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve
természetes
halálozások
születések
szaporodás
száma
száma
(fő)
2008
10
22
-12
2009
7
21
-14
2010
11
31
-20
2011
7
12
-5
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
12
10
8
6
4
2
0
-2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2015 2016

2017

-4

természetes szaporodás (fő)
0
2008
-5
-10

-15
-20
-25

2009

2010 2011

2012 2013

2014

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőségi programunk célja, hogy Máza olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a
hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden
lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az
önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés
biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség,
melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Máza település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja
Máza község esélyegyenlőségi programmal nem rendelkezett. Esélyegyenlőségi tervet alkotott 2007-ben,
amely csíráiban szabályozta az esélyegyenlőséget a településen.
A jelenlegi program megalkotásával elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók
számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt
helyi esélyegyenlőségi program intézkedései kapcsolódnak az alább felsorolt, EU és nemzeti szintű
stratégiákhoz, ágazati politikákhoz:
- EU 2020 stratégia
- Nemzeti Reform Program
- „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia
- Roma Integráció Évtizede Program

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az esélyegyenlőséget segítő helyi rendeletek, határozatok a település szociálpolitikai intézkedéseit, ezzel
kapcsolatos elveit határozzák meg. Az önkormányzat rendeletében a rászorultságot a jogszabályi elvárásnak
megfelelően határozta meg. Rendeletében részletezi a gyermekes családok támogatását, az ezzel
kapcsolatos ellátások biztosítását. A minőségi ellátások megszervezése érdekében a község a kistérségi
együttműködés és a SZOCEG Nonprofit Kft. keretében biztosít szolgáltatásokat.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Máza Község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója és Programja olyan prioritásokat határoz
meg, amelyekhez a települési esélyegyenlőségi terv hozzá tud járulni.
A program prioritásai a következők:
1. Társadalmi kapcsolatok erősítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása: e területen az óvodás
korú gyermekek helyben történő színvonalas ellátását, a szociális ellátás fejlesztését, (idősek nappali
ellátása), faluképfejlesztést, természetvédelem, környezetfejlesztést emeli ki program, segítve ezáltal az
egyenlő esélyek biztosítását és a minőségi élet feltételeit az itt élő lakosság számára. Az esélyegyenlőségi
terv által megnevezett hátrányos helyzetű csoportok (idősek, gyermekek) helyzetének feltárása és
támogatása kiemelt célja a programnak.
A környezeti adottságok maximális kihasználása mellett célszerű a következő években a
turizmusfejlesztésre koncentrálni, amely munkahelyteremtésre adhat lehetőséget.
Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával segíti a program a
településen élők foglalkoztatását.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Máza a Komlói Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a térség
területfejlesztési koncepciója fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási
helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek célkitűzéseinek megvalósításához
járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint
emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül.
• Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a településen munkahely-teremtési
kezdeményezések támogatása.
• Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése
• Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása)
• Közbiztonság, bűnmegelőzés
• Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési
tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak.
• Közösségek működése, azok szerepe, részvétele a különböző programokban.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az önkormányzat számára az esélytervhez szükséges információk rendelkezésre állnak. Vannak azonban
olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az adatgyűjtést segítené az előző évi
népszámlás településsoros adata, azonban ilyen jellegű összesítések még nem elérhetők a KSH honlapján. A
2012. évre vonatkozó adatok szintén nem találhatók meg a TEIR rendszerben. Nehézkes az adatgyűjtés a
fogyatékos személyekről, illetve foglalkoztatásukról, iskolai végzettségükről.
Az helyi adatgyűjtéshez felhasznált források:
• Máza község Vizuál Regiszter adatai
• Máza község szociális nyilvántartási adatai (WinSzoc)
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• Önkormányzati gazdálkodási adatok
• Teir: interaktív kereső, elemző
• KSH Tstar adatai
• Helyi adatgyűjtés
• Általános iskola igazgatója
• Óvoda vezetője
• Védőnő
• Házi orvos
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dolgozóinak adatszolgáltatása
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A tavalyi felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett van a szegény emberek száma. Míg korábban az
öregkori szegénység volt a jellemzőbb, napjainkban a gyermekeké vált azzá. Egyre többen tartoznak a
mélyszegények közé is. Ők azok, akik folyamatosan csúsznak lefelé a lejtőn, s nincs számukra visszaút. A
szegénységnek nincs mindenki számára elfogadott, örökérvényű definíciója.
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek,
településrészeknek, ahol „a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési,
lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális deficit és a hátrányos
társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.” forrás:
TÁMOP – pályázati kiírás.
Ezen meghatározást alapul véve Máza község nem tartozik a mélyszegénység által sújtott települések
közé.
Máza községben 32 roma család él. 13 családban vannak kiskorú gyerekek. Egy háromgyermekes család
van, a többi családban egy vagy két kiskorú gyermek él. A romák száma a községben helyi adatgyűjtés
alapján 73 fő.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a szociális
rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe vételével
készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk. Mekkora jövedelemből
lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint „kategória” behatárolása országtól függően más
és más. Az ENSZ által használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók
kevesebb, mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett
világban, más mutatókat használnak. Így Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál
kevesebből él ők. Ez forintosítva Magyarországon 46.000 forint havi jövedelmet jelent. A fogalmak, mint
látható, nem azonos élethelyzetet fednek, általánosan elmondható, hogy a szegényebb országok szegényei
sokkal szegényebbek, mint a gazdagabb országban élő alacsony társadalmi státuszúak. Másik használt
fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz lehetővé. Ez jelenleg
Magyarországon a 62.000 forintos átlag havi jövedelem, ami az egyfős, a két fős, 3, 4, vagy ennél nagyobb
családok esetére is vonatkoztatott átlagos mutató. Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezőket
nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség 30-35%-át teszi ki, köztük 850.000 gyermek. Ekkora tömeget
a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység határát a minimálnyugdíj 28.500 forintos havi
értéke alatti jövedelműeknél húzzák meg.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján
településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt
évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A nyilvántartott álláskeresők száma évről évre növekvő tendenciát mutat. 2008-ban ez a szám a 15-64
éves lakónépesség esetében 7,9% volt, 2011-ben már elérte a 10,9%-ot. A munkanélküliek esetében az
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említett korosztály esetében a férfiak között magasabb a munkanélküliség, mint a nők körében, de a
különbség nem jelentős.
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
év

nő

férfi

összesen

nő

fő
fő
fő
2008
451
470
921
2009
455
459
914
2010
442
453
895
2011
444
450
894
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
36
41
38
47
n.a.
n.a.

férfi

%
8,0%
9,0%
8,6%
10,6%
n.a.
n.a.

fő
37
53
45
50
n.a.
n.a.

összesen

%
7,9%
11,5%
9,9%
11,1%
n.a.
n.a.

fő
73
94
83
97
n.a.
n.a.

%
7,9%
10,3%
9,3%
10,9%
n.a.
n.a.

Álláskeresők aránya
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2008

2009

2010

2011
nők
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2012
férfiak

2013

2014

összesen

2015

2016

2017

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008 2009 2010 2011
nyilvántartott álláskeresők száma összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett

2012 2013

fő

73

94

83

97

n.a.

n.a.

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

5
6,8%
7
9,6%
9
12,3%
11
15,1%
14
19,2%
8
11,0%
9
12,3%
7
9,6%
3
4,1%
0
0,0%

3
3,2%
13
13,8%
8
8,5%
9
9,6%
13
13,8%
15
16,0%
11
11,7%
19
20,2%
3
3,2%
0
0,0%

1
1,2%
11
13,3%
8
9,6%
7
8,4%
11
13,3%
12
14,5%
14
16,9%
14
16,9%
5
6,0%
0
0,0%

3
3,1%
13
13,4%
8
8,2%
8
8,2%
14
14,4%
15
15,5%
12
12,4%
11
11,3%
13
13,4%
0
0,0%

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

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

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi összesen
nő
2008
36
37
73
15
2009
41
53
94
27
2010
38
45
83
25
2011
47
50
97
19
2012 n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2013 n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

férfi
19
27
20
20
n.a.
n.a.

összesen
34
54
45
39
n.a.
n.a.

nő
41,7%
65,9%
65,8%
40,4%
n.a.
n.a.

férfi
51,4%
50,9%
44,4%
40,0%
n.a.
n.a.

összesen
46,6%
57,4%
54,2%
40,2%
n.a.
n.a.

180 napnál régebben munkanélküliek aránya
70,0%
60,0%
50,0%
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év

nő

férfi

összesen

nő

fő
fő
fő
fő
2008
96
92
188
3
2009
91
87
178
5
2010
92
88
180
4
2011
95
83
178
5
2012 n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2013 n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

férfi
%
3,1%
5,5%
4,3%
5,3%
n.a.
n.a.

fő
3
1
2
4
n.a.
n.a.

%
3,3%
1,1%
2,3%
4,8%
n.a.
n.a.

összesen
fő
6
6
6
9
n.a.
n.a.

%
3,2%
3,4%
3,3%
5,1%
n.a.
n.a.

Pályakezdő álláskeresők száma
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férfiak

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az alacsony iskolai végzettségűek száma 10% alatti, így viszonylag a népesség kisebb hányadát jelenti.
Foglalkoztatásuk elsősorban a közfoglalkoztatás keretében valósul meg. Jelentős számban foglalkoztatja ezt
a réteget az idényjelleggel működő mázai telephelyű téglagyár, valamint a környék mezőgazdasági
vállalkozói, ahol szintén idényjellegű munkát tudnak végezni (barackszedés, szőlészeti munkák). Sokan
járnak közülük az idős emberekhez kertművelés céljából napszámba. 2013 januárjában indult egy fatelep
működése a községben, ahol 24 embert foglalkoztatnak munkaügyi támogatással elsősorban Máza
községből, illetve annak 10 km-es körzetéből. A foglalkoztatáshoz itt sem kell szakiskolai végzettség.

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

nő

férfi összesen

fő
fő
fő
fő
2001
1201
637 564
1009
2011
n.a.
n.a. n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
516 493 192 16,0% 121 19,0% 71 12,6%
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen

év

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb végzettség

Fő
fő
2008
73
3
2009
94
9
2010
83
7
2011
97
7
2012
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
4,1%
9,6%
8,4%
7,2%
n.a.
n.a.

8 általános
fő
21
29
30
40
n.a.
n.a.

%
28,8%
30,9%
36,1%
41,2%
n.a.
n.a.

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség
fő
49
56
46
50
n.a.
n.a.

%
67,1%
59,6%
55,4%
51,5%
n.a.
n.a.

Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
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c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatásban résztvevők száma folyamatosan növekszik. Az önkormányzat a Start programok
lehetőségeit maximálisan kihasználja. A közfoglalkoztatásba a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülőkön kívül a regisztrált álláskeresők is bevonásra kerülnek. A foglalkoztatás a helyi Start
munkaprogramokban, illetve a térségi és országos programokban valósul meg. A romák foglalkoztatására
különös gondot fordít az önkormányzat. Jelentős számban kerülnek foglalkoztatásra az erdészeti
közmunkaprogramban, mert a községben többen foglalkoztak a romák közül fakitermeléssel.
Az önkormányzati adatgyűjtés alapján megállapítható, hogy 2009-ben 18 fő (9 férfi és 9 nő), 2010-ben 27
fő (18 férfi és 9nő), 2011-ben 38 fő (18 férfi és 20 nő), 2012-ben 21 fő (10 férfi és 11 nő) került
foglalkoztatásra a start és egyéb rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás keretében. A foglakoztatás
időtartama 2 hónaptól 10 hónapig terjedt és 6 illetve 8 órás volt. Az önkormányzat programjaiban 2009
évben 5 fő, 2010 évben 7 fő, 2011 évben 12 fő, és 2012 évben 6 fő roma munkavállalót foglalkoztatott.
2012 évben az önkormányzatnál a roma munkavállalók foglakoztatása azért csökkent, mert az országos
erdészeti közmunkaprogramban került alkalmazásra 12 fő roma munkavállaló.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A községből többen a környező településekre járnak dolgozni. Ezek a munkahelyek a község 50 km-es
körzetében találhatók (Bonyhád, Pécs, Komló, Nagymányok, Majos, Ófalu, Szekszárd). A munkahelyek egy
része biztosítja a dolgozók részére a személyszállítást. Egyéb esetben a menetrend szerinti járatokkal
közelíthetők meg a munkahelyek. Hátrány, hogy egyre kevesebb munkáltató járul hozzá a bejárás
költségeihez, ezért többen nem kerülnek felvételre, illetve nem tudják állni azokat a plusz költségeket,
amelyeket a bejárás róna rájuk. A községnek és a térségnek nagyon fontos lenne a Máza határában
fellelhető jelentős szénvagyon feltárására irányuló bányanyitás, amely az előrejelzések szerint 4-5 éven
belül 3000 munkahelyet tudna biztosítani.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A településen képzések, továbbképzések szervezése nem történik. A képzésekhez való hozzáférés a
Munkaügyi Központi képzéseken keresztül valósul meg.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
év

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma
fő

8. évfolyamot felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők száma
Fő

%

2009
0
0
n.a.
2010
0
0
n.a.
2011
0
0
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők
résztvevők
résztvevők
év
összesen
fő

fő

%

fő

%

fő

2009
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2010
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2011
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A településen erre vonatkozóan nincs adat, ezért ez nem releváns.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Saját intézménnyel a község nem rendelkezik, ezért ez a kérdés nem releváns.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs tudomásunk.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a
feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról). A szociális ellátások a
rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek
kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt helyzetéből adódóan sújtják.
Az ellátások formái:
A települési önkormányzat jegyzője szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a
jogosult számára
- foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
- rendszeres szociális segélyt,
- lakásfenntartási támogatást állapít meg.
A települési önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
szerint
- méltányossági ápolási díjat,
- átmeneti segélyt,
- temetési segélyt,
- köztemetést,
- méltányossági közgyógyellátást állapít meg.
A Járási Hivatal szociális rászorultság esetén a jogosult számára
- időskorúak járadékát,

- alanyi és normatív közgyógyellátást,
- alanyi ápolási díjat,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg.
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a szociálisan
rászorultak részére a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, valamint más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat.
Minden települési önkormányzatnak kötelező szolgáltatása az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Máza
községben ezt a két szolgáltatást a pécsi székhelyű SZOCEG Nonprofit Kft. látja el szerződés alapján. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egy részét (2 fő részére) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás Szociális Szolgáltató Központja biztosítja ellátási szerződéssel. A SZOCEG Nonprofit Kft-nél jelenleg
25 fő veszi igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes
gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában
foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint
egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A települési önkormányzat az alapellátás keretében szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és nappali ellátás keretén belül gondoskodik a rászoruló
családok és betegek, az időskorúak, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek,
továbbá a hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséről.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a
települési önkormányzat rendeletben határozza meg.
Az igénybevevők száma jelenleg 20 fő.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az
ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Az igénybevevők száma jelenleg 22 fő.
A képviselőtestület, a költségvetésében meghatározott pénzügyi keret terhére átmeneti segélyben
részesítette azokat az állampolgárokat, akik szorult helyzetükben az önkormányzathoz fordultak
segítségért. Máza községben 2012 évben 12 fő részesült átmeneti segélyben. Az erre a célra fordított
összeg 112.000.- Ft volt.
A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési
önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. A temetési segély esetében a jogosultak körét, valamint
az igénylés módját, azaz a temetési segély igénybevételének feltételeit a képviselő-testület önkormányzati
rendeletben szabályozza. Temetési segélyt 2012 évben 13 fő kapott. Köztemetés 1 volt.
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti
év
segélyben részesülők fő
segélyben részesülők %
lakónépesség száma
2008

921

2009
914
2010
895
2011
894
2012
n.a.
2013
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

13

1,4%

9
11
1
n.a.
n.a.

1,0%
1,2%
0,1%
n.a.
n.a.

Segélyezettek száma (fő)
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Segélyben részesülők száma

Az álláskeresési segélyben részesülők száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott álláskeresők álláskeresési járadékra
száma
jogosultak
év
fő
fő
%
2008
73
18
2009
94
19
2010
83
11
2011
97
18
2012
89
11
n.a.
2013
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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24,7%
20,2%
13,3%
18,6%
12,4%
n.a.

2017

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
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Az álláskeresési járadékra jogosultak száma is csökkenő tendenciát mutat.
Rendszeres szociális segély
A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, aki
- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50-%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem
haladja meg az 50 %-os mértéket
- vakok személyi járadékában részesül, illetőleg
- fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
- akinek esetében a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék
folyósítási időtartama lejárt, vagy
- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási
idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési
támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a
rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs
járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek
ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását
megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig
együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és
keresőtevékenységet nem folytat.
2012. évben a településen 3 fő részesült rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban pedig 40 fő.
A kisgyermekes édesanyák és az egészségkárosodottak esetében a törvény kedvezőbb feltételeket állapít
meg az ellátás megállapításához, mert az egy év helyett csak három hónap előzetes együttműködés
szükséges.
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3.3.3. számú táblázat - Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma

év

rendszeres szociális
Foglalkoztatást
segélyben
helyettesítő támogatás
részesülők
(álláskeresési támogatás)
15-64 évesek
munkanélküliek
fő
fő
%-ában
%-ában

n.a.
2008 17
n.a.
n.a.
n.a.
2009 20
n.a.
n.a.
2010 27
n.a.
n.a.
2011 27
n.a.
n.a.
2012 11
n.a.
n.a.
2013 n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

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

0
0
0
0
2
n.a.

0
0
0
0
0
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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Támogatástól megvontak száma

Összességében megállapítható, hogy Máza község a szociális ellátások tekintetében átlagos képet mutat,
ellátórendszere kiépített, ellátáshoz való hozzáférhetőség jó. Külön kiemelhető a fogyatékkal élők helyzete,
akik a nyújtott szolgáltatások jelentős részét igénybe tudják venni.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. A
településen vezetékes víz, szennyvíz, vezetékes gáz, telefon, kábeltelevízió a lakosság számára
hozzáférhető. A belterületi önkormányzati utak aszfaltozottak, jó minőségűek. Karbantartásuk folyamatos.
A járdák felújítása folyamatosan történik. A belterületi vízelvezetés megoldására pályázatot nyert az
önkormányzat, amelynek most folyik a második üteme. Amennyiben a harmadik ütemre beadásra kerülő
pályázat is sikeres lesz, úgy a község vízelvezetése teljes mértékben lefedetté válik. A településen 486 db
lakás található. A lakások állapota megfelelő, mindegyik lakható.
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

év

összes
lakásállomány
(db)

szociális
lakásállomány
(db)

bérlakás
állomány
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások
száma

egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások
száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások
száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások
száma

2008

485

0

2

0

0

0

0

0

2009

485

0

2

0

0

0

0

0

2010

486

0

2

0

0

0

0

0

2011

486

0

2

0

0

0

0

0

2012

n.a.

n.a.

2

0

0

0

0

0

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
a) bérlakás-állomány
A községben bérlakások nincsenek. Jelenleg 2 db szolgálati lakással rendelkezik a település, amelyeket
szolgálati lakásként, igény hiányában, nem használ. A képviselőtestület egyedi elbírálás alapján –
rendszerint kisgyermekes szülők, vagy olyan személyek részére adja bérbe mérsékelt bérleti díjért
határozott időre, akik a lakhatási problémájukat időszakosan nem vagy nehezen tudják megoldani. Jelenleg
2 család lakik az önkormányzati lakásokban.
b) szociális lakhatás
Szociális lakhatás a településen nincs.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nem releváns.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
A községben az összes ingatlan lakható, jelen pillanatban veszélyeztetett lakhatási helyzet nincs.
Hajléktalan személy a településen nem él.

e) lakhatást segítő támogatások
A lakhatási feltételeket a lakásfenntartási támogatásokkal segíti az önkormányzat. A lakásfenntartási
támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. A normatív
lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A
településen lakásfenntartási támogatásban 2012. évben 107 fő részesült, valamennyi normatív
lakásfenntartási támogatást kapott.
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban
részesülők
év

lakásfenntartási
adósságtámogatásban
csökkentési
részesítettek
támogatásban
száma
részesülők száma

2008

69

0

2009

59

0

2010

69

0

2011

120

0

2012

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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f) eladósodottság
Az eladósodottságról nem rendelkezünk adattal, de a községben nem veszítette el senki az ingatlanát és
kilakoltatásra sem került sor ilyen okból.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek a településen. A község
infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz a lakások 93%-ban van. Gázhálózat a község teljes területén
kiépített, a háztartások 54%-a igénybe is veszi ezt a szolgáltatást. Szennyvízcsatorna-lefedettség 89% a
településen a rákötött lakások arányában. A belterületi önkormányzati utak felújítása, illetve aszfaltozása
folyamatosan történik, ütemezve. A beépült utcák aszfaltozására az önkormányzat beruházásában kerül sor
a gazdasági terv szerint, így a belterületi utak aszfaltozottak, az önkormányzati utak az átlagnál jobb
minőségűek.
A község elhelyezkedése szempontjából az autóbusz közlekedéssel jól megközelíthető. A Pécs és
Szekszárd irányából közlekedő buszjáratok áthaladnak és megállnak a településen. A községben 6
buszmegálló található, amelyek átépítését a közeljövőben tervezi a település.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Máza községben szegregátum nem alakult ki, az a,b,c pontok nem relevánsak.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi § (4) bekezdése az önkormányzatok számára kötelezően
ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való hozzáférést. Az
egészségügyi ellátás helyben a háziorvosi praxisokon keresztül valósul meg. A házi orvosi szolgálatot a
Megyei Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Az ellátás a lakosságszámtól függő fix finanszírozás, amit
kiegészít a kártyával bejelentkezett betegek utáni teljesítménydíjazás.
A községben biztosított a család és nővédelmi gondozás, az ifjúság-egészségügyi ellátás, és a védőnői
szolgáltatás is megszervezett.
A háziorvosi ellátás biztosított a településen háziorvosi praxis keretében. A háziorvosi rendelő a vállalkozó
háziorvos tulajdonát képezi és kialakítása során szem előtt tartották a fogyatékkal élők szempontjait is.
A gyermekorvosi ellátás is biztosított a község lakói számára. A rendelő a szomszédos Szászvár Nagyközség
területén található, amely 2 km-re van Máza községtől. Közösségi közlekedéssel jól megközelíthető.
A községben fogorvosi praxis is működik, de a fogorvosi rendelő Szászváron van.
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön megállapodás
alapján biztosítják. Az ellátás helye Bonyhád. A járóbeteg-szakellátás Komlón, Bonyhádon valósul meg. A
fekvőbeteg-ellátást 50 km-en belül 3 kórház is biztosítani tudja. Járóbeteg szakrendelésre és kórházi
ellátásra általában Komlóra és Pécsre utalják a betegeket.
Összességében megállapítható, hogy Máza lakosságának egészségi állapota jó, az ellátórendszer kiépített,
a településen hozzáférhető.
A falu lakosságának egészségi állapotát kedvezően befolyásolja a jó minőségű lakhatási körülmények, és a
közösségekben gazdagabb, a rokonsági kapcsolatokat ápoló falusi életmód is.
A betegségstruktúra azonban hasonló a magyarországi népesség mutatóihoz, főként a magas létszámú 50
év feletti népesség tipikus betegségeit jelzik az adatok.
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek
év
részére tervezett háziorvosi
szolgálatok száma
2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
n.a.
2013
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
1
1
1
1
n.a.
n.a.

Házi gyermekorvosok
által ellátott
szolgálatok száma
0
0
0
0
n.a.
n.a.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
Emlőszűrő-állomás 50 km-en belül Pécsett található. 2010. és 2013. évben a veszélyeztetett női korosztály
részére a Pécsi Tudományegyetem szűrőbusszal egy héten keresztül a szomszédos Szászvár településen
meghívással illetve időpontkéréssel egybekötött emlőszűrést végzett, amelyen nagyszámú volt a részvétel.
Előnye, hogy nem kellett utazni és így a közlekedőképességükben akadályozottak és a nehezen közlekedő
idősek és kisgyermekesek is könnyebben részt tudtak venni a szűrővizsgálaton.
Méhnyakszűrő szakrendelők száma 30 km-en belül Komlón és Bonyhádon található. A szűrővizsgálatokat
különböző intézményekben, vagy a háziorvos által helyben szervezett szűréseken vehetik igénybe, de az
ezeken való részvételről a településen nem rendelkeznek adatokkal.
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s nem jellemző, hogy maradnának
ki állampolgárok a védőoltásból.
A megelőző szűrővizsgálatokon való részvétel szervezettsége, s nyilvántartása hagy kívánnivalót maga
után.
A megelőzés egyik fontos formája a szűréseken való részvétel, melyről azonban nem rendelkeznek
adatokkal. A községben lehetőség van az egészségnapok szervezésére, mely számos további szűrésre is
lehetőséget adna. (vércukor, koleszterin, csontritkulás stb.) Évek óta a rendszeresen megrendezésre kerülő
falunapon a háziorvos szervezésében, történik az érdeklődők számára szűrés, amely a vérnyomásmérést,
vércukorszint és koleszterinszint mérést foglalja magába.
Az önkormányzatnak és a helyi civil szervezeteknek hasznos szerepet kell vállalniuk az 50 év feletti nők
körében a méhnyakrák és a mellrák megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok népszerűsítésében.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz a mázai betegek Dombóváron, Pécsett, Szigetváron és Harkányban
található egészségügyi intézmények erre szakosodott osztályain férhetnek hozzá.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Településünkön a szociális étkeztetést a SZOCEG Nonprofit Kft. tulajdonában álló EXORNO Kft. végzi. A
főzőkonyha 7351 Máza, Szabadság u. 19. szám alatt található. Az óvodában és az iskolában az étkeztetést a
szászvári Faluház Fogadó biztosítja. A közétkeztetési konyhák által nyújtott szolgáltatás megfelel az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdésének, mely szerint a közétkeztetésben –
különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az
élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Mindkét konyha esetében
kerül felhasználásra saját termelésű zöldség (egyrészt saját kertben termesztett, másrészt a mezőgazdasági
start munkaprogramban termesztett), amely szintén az egészséges táplálkozást biztosítja.
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Az egészségmagatartást támogató, sportolásra lehetőséget biztosító infrastruktúra kedvezőtlen a
községben. A jövőben ez fejlesztésre szorul.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A községben a SZOCEG Nonprofit Kft. működteti ezeket az ellátási formákat magas színvonalon. A volt
iskola épületében idősek nappali ellátása keretében működik az Idősek klubja. Jelenleg 60 tagja van. A klub
reggel 8 órától délután 4 óráig biztosít tartalmas időtöltést az idős korosztály számára.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A szolgáltatások nyújtásakor és igénybevételekor nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma
közgyógyellátási igazolvánnyal
év
rendelkezők száma
2008
83
2009
79
2010
89
2011
90
2012
n.a.
2013
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Természetbeni juttatások közül a legnagyobb mértékű a közgyógyellátás. A szociálisan rászorult személy
részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére
közgyógyellátási igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) állítható ki. A közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre,
gyógyászati segédeszközökre, proetetikai és fogszabályozó eszközökre, ideértve ezek javításának költségeit
is, valamint a járóbeteg-szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizikoterápiás kezelésre.
2012. évben közgyógyellátásban részesült a településen 90 fő. Az ellátottak számából alanyi
közgyógyellátással rendelkezik 69 fő, normatívval 17 fő és méltányosságival 4 fő.
Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha
önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
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a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy
aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód
folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történ ő megértésére és spontán
elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében,
továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál
nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési
zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető
(BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mérték ű, hogy helyváltoztatása a külön
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszer ű használatát igényli, vagy állapota miatt
helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és
állandó ápolásra, gondozásra szorul;
Tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes szakrendelő
intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye
szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja. Alanyi ápolási díjat 2012. év során 4 fő kapott. Méltányossági ápolási díj iránti kérelem nem
került benyújtásra.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban
részesítettek száma
ápolási díjban részesítettek
év
száma

Ápolási díjban részesülők száma (fő)
9
8
7

2008

7

2009

8

5

2010

7

4

2011

5

3

2012

n.a.

2

2013

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6

1
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Máza községben sok az idős ember, ezért a képviselőtestület a helyi szociális rendeletében szabályozta a
méltányossági ápolási díj igénybevételének lehetőségét, amely a 18 év feletti tartósan beteg személyek
otthoni ápolását teszi lehetővé a családtagok számára. A méltányossági közgyógyellátási igazolványt szintén
biztosítja az önkormányzat az arra rászorultak részére.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A település életében fontos szerepet töltenek be az aktívan működő civil szervezetek.
Mázán évtizedek óta működik az önkormányzati alapítású Máza Községi Bányász Fúvószenekar, amely
színvonalas működésével a falu határain kívülre is elviszi a község hírét. Működik a Polgárőrség, amelyben
minden korosztály képviselteti magát, és női tagjainak száma is jelentős. A nők vesznek részt a Foltvarró
Klub és a Díszítő Klub munkájában.
Jól működő szervezet a Faluszépítő Egyesület, a nyugdíjas klub és a német egyesület, amelyek a község
lakóinak célzott csoportjait szervezik közösséggé.
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A községben működik a Vöröskereszt helyi szervezete, amely elsősorban a véradások szervezésében vesz
részt aktívan. Az önkormányzat a véradásokon való részvétel növelését tombolatárgyak biztosításával segíti.
A civil szervezetek a község rendezvényeinek szervezésében aktívan kiveszik a részüket. Jó kapcsolatot
ápolnak az önkormányzattal és a nemzetiségi önkormányzatokkal. Több önálló programot is szerveznek,
amelyeken a község lakossága részt vehet és ezáltal színesedik a közösségi élet.
A közösségi rendezvények fő színtere a helyi Művelődési Ház, amely otthont ad a helyi civil szervezetek
működésére. A művelődési házban működik a heti 6 órában nyitvatartó könyvtár, amely a mozgókönyvtári
szolgálat keretében fejti ki a tevékenységét és a község lakói folyamatosan látogatják. Szintén a művelődési
házban működik az eMagyarország Pont is, amelyet főként a fiatalabb korosztály vesz igénybe.
A településen a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi életéhez.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A községben német és roma nemzetiségi önkormányzat működik. A lakosság körében etnikai konfliktusok
nem jelennek meg. Nyugodt, kiegyensúlyozott a közösségi élet.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a településen élő
idősek és gyermekek irányába. A községi rendezvények szervezésében a civil szervezetek aktívan részt
vesznek. Kitűzött és a közösség számára hasznos és szükséges célok érdekében a község lakói anyagi
támogatással is biztosítják ezen célok megvalósulását. Erre példa a 2010. évi árvíz után az Úttörő utcai híd
átépítéséhez a lakosság részéről nyújtott jelentős összegű anyagi hozzájárulás. A község templomának
felújítása is összefogással valósult meg, amelyhez az önkormányzat, a lakosság minden rétege mind anyagi,
mind tényleges munkavégzéssel is hozzájárult.
Több esetben is volt példa arra, hogy a község egy-egy családjának a megélhetése baleset, betegség miatt
veszélybe került. A község lakói példaértékű összefogással gyűjtést szerveztek a részükre, amellyel
anyagilag és lelkileg is támogatták ezeket a családokat.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Máza községben a helyi adatgyűjtés alapján 32 roma család van, amelyben 73 fő él, ebből a kiskorúak
száma 23 fő. Az aktív korú felnőtt roma népességből 18 fő részesül aktív korúak támogatásában és közülük
mindannyian 8 általános vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik, amely tényező nehezíti a
munkaerőpiacon történő elhelyezkedést.
2002. óta működik a községben Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Működése évről évre aktívabbá válik,
amely megmutatkozik a finanszírozásban is, hiszen a feladatalapú támogatás során elért magas pontszám
(2013. évben 45 pont) jelentős anyagi támogatáshoz juttatja az önkormányzatot, amely a mozgásterük
bővülését eredményezi. A roma nemzetiségi önkormányzat jó együttműködést ápol a községi és a német
nemzetiségi önkormányzattal. A testületi üléseken és egyéb fórumokon is képviseli a roma lakosság
érdekeit.
A roma lakosság kultúrájának ápolására programokat szervez, irányítja közösségi életüket. A gyermekek
részére táncoktatás keretében biztosít hasznos szabadidős elfoglaltságot. Ezeken a programokon a szülők is
rendszeresen részt vesznek, amely a közösséggé szerveződést segíti elő.
A roma önkormányzat megalakulása óta minden évben karácsonyra élelmiszer csomaggal segíti az összes
mázai roma családot, amelyet az ünnep előtt nagyon szívesen fogadnak a roma emberek. A roma tanulók
iskolakezdés előtt tanszerutalványt kapnak, a nemzetiségi önkormányzattól. A gyereknapra pedig a roma
gyermekek „fagyijegyben” részesülnek, amelyet a helyi presszóban használhatnak fel. A gyerekek és
felnőttek részére a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről adott juttatások természetbeni juttatások,
így a felhasználásuk biztosan nem élvezeti cikkekre történik.
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2010. óta szervez a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a roma lakosság részére 1 napos balatoni
kirándulást, amelynek nagy a népszerűsége, mert egyébként sokaknak nincs lehetősége eljutni ilyen
kirándulásokra.
2 fő tanulási nehézséggel küzdő általános iskolás roma gyermek utazási bérletét fizeti támogatásként a
nemzetiségi önkormányzat, akiknek így lehetőségük van részt venni a Váralján működő roma tanoda
foglalkozásain.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az érintett célcsoport közfoglalkoztatásba történő
bevonása nem kellő számban biztosított.
A roma aktív korú lakosság körében sok az
alacsonyan képzett, illetve képzetlen személy.
Sportolásra lehetőséget biztosító infrastruktúra
kedvezőtlen.
Munkahelyek száma alacsony.
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fejlesztési lehetőségek
A közfoglalkoztatás során nagyobb számban kell
bevonni az érintett célcsoportot a
közfoglalkoztatásba.
A romák képzettségi szintjének növelése, legalább 8
általános iskolai végzettséggel történő rendelkezés.
Az igények felmérése. Pályázati lehetőségek
felkutatása a sportoláshoz való hozzáférés
fejlesztéséhez.
A munkahelyek számának növelése,
közfoglalkoztatás bővítése.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
A gyermekek helyzete átlagosnak mondható a településen. Az elmúlt 5 évben a születések száma 7 és 10
között volt.
A 0-14 éves korú gyermekek száma 2001-ben 205 fő volt, 2008-ban már csak 166 fő, amely jelentős
csökkenést mutat. 2008 óta a 0-14 éves korú gyermekek száma jelentősen nem változott, stagnál.
3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
lakosok száma (fő)
2001
n.a.
205
2008
222
166
2009
219
170
2010
221
171
2011
222
166
2012
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
n.a.
133,7%
128,8%
129,2%
133,7%
n.a.
n.a.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
A községben 2011. évben gyermekjóléti szolgálat keretében alapellátásban 6 fő, 2012. évben 10 fő
részesült. A védelembe vett 18 éven aluli gyermekek száma 2011. évben 9 fő, 2012. évben 7 fő védelembe
vételére került sor. A védelembevételek során a szülő és a gyermek számára is kellett előírni kötelező
magatartási szabályokat. 2012. évben 1 gyermek esetében nem volt eredményes a védelembevétel, ezért a
gyermeket ki kellett emelni a családból és átmeneti nevelésbe került. A számok azt mutatják, hogy az össz
gyermek létszámhoz viszonyítva alacsony a gondozásra szoruló gyermekek száma.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
év

védelembe vett 18
év alattiak száma

2008

5

0

21

2009

7

0

15

2010

3

0

15

2011

5

0

15

2012

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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megszűntetett esetek száma a 18 veszélyeztetett kiskorú
év alatti védelembe vettek közül
gyermekek száma

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
25

20

15

10

5

0
2008

2009

2010

2011

védelembe vett

2012

2013

megszüntetett eset

2014

2015

2016

2017

veszélyeztetett kiskorú

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma magas, amely azt mutatja,
hogy a gyermeket nevelő családok jelentős részében viszonylag alacsony az egy főre eső jövedelem. A
községben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2008-ban 82 fő, 2009-ben 93
fő, 2010-ben 95 fő és 2011-ben 92 fő volt. Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben és kiegészítő
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesült senki. Ezeket az ellátási formákat nem is igényelték.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres
Ebből tartósan
Kiegészítő
Ebből tartósan
Rendkívüli
gyermekvédelmi
beteg
gyermekvédelmi
beteg
gyermekvédelmi
év kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
részesítettek
gyermekek
részesítettek
gyermekek
részesítettek
száma
száma
száma
száma
száma
2008

82

2

0

0

0

2009

93

3

0

0

0

2010

95

2

0

0

0

2011

92

4

0

0

0

2012

n.a.

n.a.

0

0

0

2013

n.a.

n.a.

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A 18. életévét betöltött fiatal felnőtt saját jogán igényelheti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A
községben 2012. évben 5 fő vette igénybe ezt a kedvezményt.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Kedvezményes illetve ingyenes iskolai étkeztetésben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő gyermekek, illetve a 3 és több gyermekes családok.
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
év

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

2008

18

n.a.

n.a.

n.a.

0

22

2009

21

n.a.

n.a.

n.a.

0

29

2010

21

n.a.

n.a.

n.a.

0

22

2011

23

n.a.

n.a.

n.a.

0

10

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

22

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

10

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen szegregátum nem alakult ki.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése jó. A
fogyatékkal élő gyermekek a szolgáltatásokat 50 kilométeres körzeten belül bentlakásos intézményekben
tudják elérni.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
A községben Védőnői Szolgálat működik, melyet főállású területi védőnő lát el. A gondozott létszám 198
fő, ebből fokozott gondozást igénylő 17 fő. A területen a szakember komplex családgondozást folytat az
Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szakmai irányelvek, protokollok, illetve módszertani
levelekben megfogalmazottaknak megfelelően. A védőnő felkészült a gyermekelhanyagolás és bántalmazás
megelőzésére, felismerésére, kezelésére, valamint a fizikális és pszichomotoros fejlődésben bekövetkező
zavarok felismerésére, azok ellátására. Amennyiben a családban és a tanácsadóban történő ellátás nem
elégséges, úgy a társszakmák szakemberei teamként dolgozhatnak együtt a megoldásra váró problémán.
Természetesen a községben élő összes gondozott egyformán részesül a kötelező védőoltásokból. A védőnő
tájékoztatja minden alapellátásban részesülő gyermek szüleit az adható oltásokról is. Ezek közül az
ingyenesen igénybevehetőket 1-1 kivételtől eltekintve mindenki beadatja, így az átoltottság mutatói is
kedvezően alakulnak. Ha lehetőség van ingyenesen beadni egyébként az oltási sorban nem szereplő, de
ajánlott védőoltásokat, a védőnő a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek számára azokat
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egyformán hozzáférhetővé teszi. Segédkezik még a területi védőnő a szociális juttatások igénylésében,
valamint az azokkal kapcsolatosan felvetődő kérdések, problémák megoldásában. A szakorvosi,
rehabilitációs és korai fejlesztéssel kapcsolatos ellátáshoz való hozzáférést (pl. mentőszállítás) segíti a
védőnő azzal, hogy a család számára megfelelő időpontot egyeztet a szakemberekkel és a beutalót kiadja.
Emellett az útiköltség is megadható az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Védőnői álláshelyek (db)
1,2

védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2008

1

42

2009

1

42

2010

1

43

2011

1

36

0,4

2012

n.a.

n.a.

0,2

2013

n.a.

n.a.

év

1
0,8
0,6

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A házi gyermekorvosi és a gyermek szakorvosi ellátás egyaránt hozzáférhető, jól megközelíthető mindenki
számára. Betöltetlen házi gyermekorvosi praxis nincs, így a település környezetében működő három
gyermekorvos ellátása közül választhatnak az itt élők. Orvosi ügyelet a közeli Bonyhád városban megoldott
a rendelési idő után.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
Az említett korosztályban több gyermeknél fordul elő torticollis, jelenleg van egy horizontális
nystagmussal küzdő csecsemő és a kisdedek közül egy genetikai rendellenességgel született. A csecsemők
között- leginkább a koraszülöttek esetében- megfigyelhető esetenként a fizikális és a motoros fejlődés
időszakos stagnálása, vontatott fejlődése. Az óvodás korosztályban sok a tartási rendellenesség és a lúdtalp.
Az adatokból is látszik, hogy több estben van szükség fokozott gondozásra, korai fejlesztésre,
rehabilitációra. A Szakorvosi ellátás-gyermek neurológia, ortopédia, szemészet-minden esetben megoldott,
a vizsgálatot jól összeállított terv szerinti kezelés, terápia, fejlesztés követi. Helyi szervezésben időszakosan
működik babamasszázs, babaúszás. Több, mint öt éve működő, jól kialakult kapcsolat van a gyógytornász
(Dévény módszerrel dolgozó is van közöttük), logopédus, pszichológus szakemberekkel.
d) gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti Szolgálat, mint alapellátási forma, működik a településen. Az ebben dolgozó szakemberek
ügyfélfogadása a lakók számára jól ismert időben és helyen történik. Az ellátás mindenki számára
egyformán biztosított. Ügyfélfogadási időn túl személyesen is megjelenik a szakember a családoknál.
Szükség esetén a társszakmák szakemberei együtt is látogatják a klienseket. A szakmai jelzőrendszer
minden szinten kiépült, kölcsönösen jól működik.
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A községben bölcsőde és családi napközi nem működik.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek
száma
bölcsődébe Szociális szempontból Működő összes
felvett gyerekek száma
bölcsődék
beírt
bölcsődei
év
(munkanélküli
szülő,
száma
gyermekek
férőhelyek
veszélyeztetett gyermek, nappali
száma
száma
tagozaton tanuló szülő)
2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek
száma

év

családi napköziben
engedélyezett férőhelyek
száma

családi napköziben a
térítésmentes férőhelyek
száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012

0

0

2013

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
e) gyermekvédelem
A gyermekjóléti szolgálat az alapellátásban már eredményesen nem kezelhető gyermekek védelembe
vételét kezdeményezi. A védelembevétel 2013. január 1-től a járási gyámhivatal hatásköre. Máza
községben 2013. évben 1 gyermek van védelemben.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Alapellátásként ilyen esetekben bárki fordulhat a gyermekjóléti szolgálat családgondozóihoz, illetve a
védőnőhöz. Komlón, ahová területileg tartozik a község, igénybevehető szükség esetén a Hajléktalanszálló
és működik a Családok Átmeneti Otthona is, amely akár várandósoknak, akár csonka családoknak is
segítséget tud nyújtani. Máza községben az utóbbi öt évben ilyen ellátásra nem volt szükség.
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Minden gyermek számára egyformán biztosított. Az egészségfejlesztés az oktatási intézményekben
tanórai, illetve az óvodában csoportfoglalkozási keretek között zajlik. Idetartozik az egészségtan oktatás,
illetve a védőnő bevonásával tartott egészségnevelő előadások. Délutáni foglalkozásként a gyermekek
választhatnak a csecsemőgondozás és az elsősegélynyújtás tanfolyamok közül. Évente megrendezésre kerül
az egészségnevelési nap, ahol a szülőket is bevonja az intézmény különböző programok segítségével. A
gyermeknapon és a különböző fesztiválok alkalmával is szerepel a programok között a sport. A község
fiataljai minden évben részt vesznek a Komlón szervezett focikupán is. A kellemes környezetben, uniós
szabvány szerint kialakított játszóterek megfelelő helyet és teret biztosítanak az ingyenes és biztonságos
játékhoz akár kisded kortól fiatal felnőtt korig minden érdeklődő számára.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A tanév során a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők kedvezményesen vagy teljesen
ingyen jutnak étkezéshez az iskolában illetve az óvodában. Hétvégén nincs étkeztetés, de az önkormányzat
minden évben pályázik a nyári szociális étkeztetésre. 2013. évben 5 család 10 gyermeke részesül 44 napon
keresztül egyszeri meleg ebédben.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére a szolgáltatások
nyújtásakor nem volt példa.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
Pozitív diszkriminációként értelmezhető a 2013. év júniusában induló tanoda program, amely a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának-nevelésének megoldásában nyújt segítséget.
Ennek kivitelezésében a helyi önkormányzat is fontos szerepet vállal. Ezen felül a szünidőben klubszerűen
kialakított helyiség várja a gyerekeket, ahol lehetőségük van játszani, mozogni, sportolni, szabadidejüket
kreatívan eltölteni. A termet az önkormányzat biztosítja az ifjúság számára.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási
lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek,
tanulók körét. A 4.§ 12. pont alapján kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
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Máza Községben a 2007/2008-as tanévtől az általános iskolai ellátás és az óvodai ellátás társulásban
valósul meg. Az óvoda a Szászvári Hársvirág Óvoda tagintézményeként Máza községben működik. 2
csoporttal, 50 fő befogadására alkalmas. Az óvoda kihasználtsága nem 100%-os. Ennek oka, hogy Máza
községben folyamatosan csökken a gyermeklétszám. Az intézménybe járnak gyermekek Szalatnak és
Köblény községekből, ahol már nem működik óvoda. Az intézmény jól felszerelt. Az utóbbi években
folyamatos felújítások történtek. A nyílászárók kicserélése során fokozott figyelembevételre kerültek az
akadálymentesség biztosításának a szempontjai. Mindezek ellenére az óvoda még nem teljes mértékben
akadálymentes.
Az óvodások mozgásigényének kielégítését szolgálja a nagy udvar és az azon található uniós szabványnak
megfelelő játszótér, amely az önkormányzat, a roma és német nemzetiségi önkormányzatok, valamint a
szülők összefogásának eredményeként jöhetett létre. Az óvodában tornaszoba nincs. Az óvoda német
nemzetiségi óvoda. A gyermekek neveléséhez szükséges szakszemélyzet biztosított. 3 óvónő és 2 dajka
dolgozik főállásban az intézményben.
Az intézmény reggel 6:30 órától 16:00 óráig tart nyitva. A nyitva tartás kialakítása során figyelembe vették
a szülői igényeket. Az óvoda nyáron egy hetet van zárva, mert a nyári nagytakarítást a két tagintézményben,
úgy oldják meg, hogy valamelyik intézményben elhelyezhetők legyenek azok a gyerekek, akiknek a szülei
nem tudják másképp megoldani a gyermekek felügyeletét.
Az óvodában 19 fő hátrányos helyzetű és 13 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van. Ezek a
gyerekek fejlesztő foglalkozásban részesülnek.
Az általános iskolai ellátást tanulók a környező települések – Szászvár, Nagymányok, Bonyhád,
Egyházaskozár – iskoláiban veszik igénybe. A legtöbb tanuló Szászvárra jár, amely intézmény volt a
megszűnt mázai iskola jogutódja. Az intézmény 2013. január 1-től állami fenntartású. A táblák adatai a
szászvári iskola adatait tartalmazzák a mázai tanulókra vonatkozóan, mert ez az intézmény biztosítja a
mázai tanulók kötelező felvételét.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek

3

Óvodai férőhelyek száma

50

Óvodai csoportok száma

2

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

06:30-tól 16:00-ig

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek

4 hét
Fő

Óvodapedagógusok száma

3

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

3

Gyógypedagógusok létszáma

0

Dajka/gondozónő

2

Kisegítő személyzet

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Hiányzó létszám

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

óvodai
férőhelyek
száma

óvodai feladat- óvodába beírt
ellátási helyek
gyermekek
száma
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

35

1

25

1

24

0

2009

40

2

50

1

40

0

2010

37

2

50

1

37

0

2011

40

2

50

1

40

0

2012

35

2

50

1

35

0

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
általános iskola
1-4 évfolyamon
tanulók száma

általános iskola
5-8 évfolyamon
tanulók száma

általános
iskolások száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

27

9

36

8

22,2%

2011/2012

26

15

41

15

36,6%

2012/2013

29

20

49

20

40,8%

2013/2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

tanév

napközis
tanulók száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskolai tanulók (fő)
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napközisek szááma
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai
általános iskolai osztályok száma

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

tanév
1-4
5-8
évfolyamon évfolyamon

összesen

1-4
5-8
évfolyamon évfolyamon

általános iskolai
feladat-ellátási
helyek száma

összesen

db

2010/2011

8

7

15

0

0

0

n.a.

2011/2012

8

6

14

0

0

0

n.a

2012/2013

8

7

15

0

0

0

n.a

2013/2014

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2015/2016

2016/2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskolák adatai - gyógypedagógia
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6
4
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osztályok száma (db)
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osztályok száma gyógypedagógiai oktatásban (db)

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

tanév

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

8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya
8
7
6

fő

%

5

2010/2011

2

5,4

4

2011/2012

0

0

3

2012/2013

2

7,1

2

2013/2014

n.a.

n.a.

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és
intézményfenntartói, tankerületi adatok

0
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
A kiegészítő szolgáltatások az óvodában és az iskolában is megoldottak. A gyógypedagógiai és
gyógytestnevelési feladatokat saját pedagógussal oldják meg az intézmények. Logopédus és
iskolapszichológus pedig a Komlói Nevelési Tanácsadóból jár ki az intézményekbe heti rendszerességgel,
illetve szükség szerint.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
Ilyen jellegű probléma nem volt.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A kérdés tekintetében nincs adat.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkriminációként értelmezhető a 2013. év júniusában induló tanoda program, amely a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának-nevelésének megoldásában nyújt segítséget.
Máza községben az általános, közép és felsőfokú oktatásban tanuló diákok szülei minden tanév kezdéskor
szociális helyzetre tekintet nélkül beiskolázási segélyben részesülnek, amelyet az önkormányzat pénzbeli
támogatás formájában fizet ki.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az óvoda nem akadálymentes.
Nem biztosított teljes mértékben az óvodás és
iskoláskorú gyerekek esetében az egészséges
étkeztetés.
Nem áll rendelkezésre teljes körű információ arról,
hogy a tanköteles korú gyermekek, melyik oktatási
intézménybe járnak iskolába.
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fejlesztési lehetőségek
Pályázati lehetőségek felkutatása során az
akadálymentesítéshez szükséges anyagi lehetősek
megteremtésével az akadálymentesítés kialakítása.
Célszerű az étkeztetésben a helyben megtermelt
nyersanyagok felhasználása, a sok zöldség- és
gyümölcsfogyasztás.
A problémához tartozó adatgyűjtés végrehajtása.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Máza községben a nők száma magasabb, mint a férfiaké. Az állandó népesség 52%-a nő, és 48%-a férfi.
Különösen magas az eltérés a 65 év feletti korosztályban, ahol az előbbi arány 63% nő, és 37% férfi, amely
mutatja, hogy a községben magas az özvegy nők száma.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nyilvántartott álláskeresők számában és arányában a nők és a férfiak száma közel azonos. A községben a
nők foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzati intézmények vonatkozásában vannak adataink. A
közös önkormányzati hivatal mázai kirendeltségén 6 nő mellett, 2 férfi dolgozik. Az egészségügyben és az
oktatási intézményekben is magasabb a nők száma, mint a férfiaké.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
év

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak
férfiak

nők

2008
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2009
n.a.
n.a.
2010
n.a.
n.a.
2011
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
2013
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

férfiak
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

nők
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Munkanélküliek
férfiak

nők

37
53
45
50
n.a.
n.a.

36
41
38
47
n.a.
n.a.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A programokon való részvételről nem rendelkezünk adatokkal.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nagy számban kerülnek foglalkoztatásra a közfoglalkoztatási programokban. Máza községben probléma,
hogy a női munkaerő is foglalkoztatásra kerül ároktisztítás és egyéb nehéz fizikai munkára. A foglalkoztatás
során több pihenőidő kerül számukra biztosításra, fizikai terhelhetőségük figyelembevételre kerül.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetést nem tapasztaltunk.
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 községben a szászvári Hársvirág Óvoda tagintézményében az óvodás korú gyerekek nappali ellátása
biztosított, az iskoláskorú gyerekek pedig a környék általános és középfokú intézményeiben tanulnak. A
jövőre nézve célszerű lenne felmérni az igényt a bölcsődei szolgáltatásra vagy a családi napközire.
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A közfoglalkoztatásban dolgozó nők részére az önkormányzat biztosítja a rugalmas munkakezdést.
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők alternatív
foglalkoztatását segítő vállalkozásokat elismerné, ösztönözné.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés
körülményeit elősegítse a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint termékenységi
ciklus alatti gondozás alapján. A községben területi védőnő dolgozik, aki végzi ezt a fajta gondozást.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anyaés gyermekgondozás területe
0-3 év
átlagos
védőnők
közötti
év
gyermekszám
száma gyermekek
védőnőnként
száma
2008
1
42
42
2009
1
42
42
2010
1
43
43
2011
1
36
36
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2013
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről hivatalos tudomásunk nincs és ilyen jellegű problémát nem
is érzékelünk.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt. Szükség esetén az itt élők a Komlói Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás által működtetett intézményeket vehetik igénybe.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben. A képviselőtestület 7
tagja közül 2 nő. A német nemzetiségi önkormányzat összes tagja, míg a roma nemzetiségi önkormányzat 1
tagja nő.
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a településen
nincsenek, mivel nem érzékelhetők a nőket érintő hátrányos megkülönböztetések, ezért annak
felszámolására sem jött létre kezdeményezés.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A gyermeküket egyedül nevelő, álláskereső nők
gazdaságilag kiszolgáltatottak.
A 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása nem
biztosított.
Az érintett célcsoport foglalkoztatása több
szempontból korlátokba ütközik.
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fejlesztési lehetőségek
Információgyűjtés, segítségadás biztosítása.
Igényfelmérés után az óvodában bölcsődei csoport
megszervezése. A pályázati lehetőségek felkutatása.
Rugalmas foglalkoztatási formák biztosítása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a női lakosság az összlakosság 63%-a, míg
a férfiaké 37%. Az egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat
számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban,
nyugdíjban,
nyugdíjszerű
nyugdíjszerű
összes
év
ellátásban
ellátásban
nyugdíjas
részesülő férfiak részesülő nők
száma
száma
2008
218
276
494
2009
213
275
488
2010
201
262
463
2011
200
259
459
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A nyugdíjasok száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő idős
emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk számára
zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az aktív időskort.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A községben működik az idősek nappali ellátása a SZOCEG Nonprofit Kft. keretében. Az Idősek Klubja a
volt iskola épületében került elhelyezésre. A klub akadálymentesen megközelíthető, a vizesblokk is megfelel
az akadálymentességi követelményeknek. Az intézményben a személyzet szakképzett. A klubnak jelenleg
már 60 tagja van, amelyből 45 fő mázai és 15 fő kárászi. A tagok száma folyamatosan nő. A nyitvatartás
reggel fél 8-tól, délután 4-ig tart. Az idősek igény esetén az ebédjüket el tudják fogyasztani a klubban.
Rendszeresen tartanak foglalkozásokat, amelyekbe aktívan tudnak részt venni a klubtagok. A klub
keretében működik tánccsoport és kulturális csoport. Megyei és országos versenyeken részt vettek és
kiemelkedő eredményt értek el.
Szintén az idős embereket szervezte közösséggé a Nyugdíjas Klub, ahol a tagok jellemzően idős emberek.
Saját maguk részére szerveznek rendszeresen programokat, családi esteket tartanak, kirándulásokra
mennek. A programokon a tagokon kívül mások is részt tudnak venni.
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Az önkormányzat minden évben megszervezi az Idősek Napját, az Idősek Világnapján. Erre a rendezvényre
a község 60 év feletti lakossága kap meghívást, ahol egy műsor keretében megvendégelik az idős
embereket.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség
és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év
2008
2009
2010
2011
2012
2013

64 év feletti
nappali ellátásban
lakosság száma részesülő időskorúak száma
fő
222
219
221
222
n.a.
n.a.

fő
31
20
8
13
n.a.
n.a.

%
14%
9%
4%
6%
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön a foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről nem tudunk.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek ellátást segíti az időskorúak járadéka, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező
időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa,
élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak
járadékában részesülők száma
év

időskorúak járadékában
részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

3
4
3
3
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Máza községben kevés az időskorúak járadékában részesülő személy, mert az idős emberek között
kevesen vannak, akik nem részesülnek nyugdíjban.
Az idősek számára hozzáférhető a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás, a szociális
étkeztetés és a családsegítés.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek a község rendezvényein jelentős számban részt vesznek, a civil szervezetekben aktívan
közreműködnek. Az önkormányzat a rendezvényekre biztosítja az idősek szállítását, ezzel is segítve, hogy
egyenlő eséllyel vehessenek részt különböző programokon.
c) idősek informatikai jártassága
Máza településen működik a Művelődési Házban az eMagyarország Pont. A látogatók jellemzően a
fiatalabb korosztályból kerülnek ki. Cél lehet az idősek részére alapfokú informatikai képzés szervezése
érdeklődés esetén.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Évente megrendezésre kerül a Falunap, ahol a nyugdíjasok szervezetei is aktívan részt vesznek a
programok szervezésében. Az Idősek Napja szintén évenként kerül megtartásra, ahol nagy érdeklődéssel
vesznek részt a meghívottak.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Sok az egyedülálló idős ember, akik önmaguk
ellátásáról nem, vagy nehezen tudnak gondoskodni.
Az idősek nem rendelkeznek informatikai
jártassággal.
Az idősek közül sokan nem vesznek részt a
közösségi életben.
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fejlesztési lehetőségek
Idős otthon létrehozása.
Az igények felmérése után a Művelődési Házban
informatikai képzés szervezése az idősek részére.
Minél nagyobb számban kerüljenek bevonásra az
idősek a község életébe.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi
szerepvállalását.
A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére pontos adat
nem áll rendelkezésre.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A községben a fogyatékosok foglalkoztatására nincs lehetőség.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok nincsenek a településen.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati fenntartású egyházi fenntartású
intézményben
intézményben

civil fenntartású
intézményben

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

2013
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi
adatszolgáltatók segítségével

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultságuk alapján kerül elbírálásra. A
fogyatékos személyek egy- egy ellátás biztosításánál azonos esélyekkel férnek hozzá a különböző
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juttatásokhoz. Esetükben a különböző szociális ellátások megállapításánál minősítő körülménynek számít az
állapotuk és kedvezőbb feltételekkel állapítható meg részükre több ellátás, így az alanyi közgyógyellátás
esetében nem kell jövedelmet vizsgálni, más esetekben az egy főre eső jövedelem méltányosabban van
megállapítva, mint a nem fogyatékkal élő személyeknél. Közülük többen rokkantnyugdíjasok, és a
születésüktől fogva fogyatékos személyek rokkantsági járadékban részesülnek 18. életévük betöltésétől. Az
önálló életvitelre képtelen fogyatékos személyek az egyéb ellátásaikon kívül az erre vonatkozó jogszabályi
feltételeknek való megfelelés esetén fogyatékossági támogatásban részesülnek, amely ellátás növeli a
fogyatékkal élők életminőségének javulását.
Településünkön a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők száma csökken, leginkább a
jogszabályi háttér szigorodása miatt. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők
száma lényegesen nem változik.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociális
év
ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008

185

2

2009

170

3

2010
2011

150
149

2
2

2012

n.a.

3

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években
teljesen új tartalmat kapott. Ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó személy, azaz a
mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, az autista és súlyosan-halmozottan
fogyatékos emberek, speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti,
amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl valamennyi egyéb
fogyatékossággal bíró személy is igénybe vehessen. Ma már nem csak az épületek akadálymentesítéséről,
hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely magában foglalja az épületek
komplex akadálymentességét.
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú
pályázatokba is, amelynek a célja, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői
szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. Minden
lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedtté váljon az a felfogás, amely alapján az
esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem az ehhez kapcsolódó
követelményeknek való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége.
Elengedhetetlen, hogy alapkövetelmény legyen az egyetemes tervezés módszere, amelynek a lényege,
hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni,
hogy az már a létrejöttekor megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne
kelljen – jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni.
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a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő középületek a mozgásszervi fogyatékos személyek
számára biztosítják az akadálymentesség feltételeit. Egyéb tekintetben az épületek a komplex akadály
mentességi feltételeknek nem felelnek meg. Az önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei jelentősen
gátolják, hogy ezeket a feltételeket a fogyatékos emberek számára biztosítsa.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A községben az akadálymentesítettség felsorolt formái teljes mértékben hiányoznak.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat munkahelyei csak részben akadálymentesítettek, egyéb munkahelyekről nem
rendelkezünk adattal.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Nem valósult meg a településen.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nem releváns.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkrimináció, hogy a szociális ellátások megállapításánál minősítő körülménynek számít az
állapotuk és kedvezőbb feltételekkel állapítható meg részükre több ellátás, így az alanyi közgyógyellátás
esetében nem kell jövedelmet vizsgálni, más esetekben az egy főre eső jövedelem méltányosabban van
megállapítva, mint a nem fogyatékkal élő személyeknél. Szintén pozitív diszkriminációnak minősül és növeli
a fogyatékkal élők életminőségének javulását, hogy az önálló életvitelre képtelen fogyatékos személyek az
egyéb ellátásaikon kívül az erre vonatkozó jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén fogyatékossági
támogatásban részesülnek, amely ellátás az egyéb szociális ellátások megállapításánál nem minősül
jövedelemnek.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Információhiány a fogyatékkal élőkről.
A közterületek, járdák, parkok akadálymentesítése
nem megoldott a településen.
A mázai weblap nem akadálymentes.
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fejlesztési lehetőségek
Adatgyűjtések.
Pályázati források keresése, az akadálymentesítés
kialakítása.
Biztosítani az akadálymentesítést.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Civil szervezet neve
Nyugdíjas Klub
Mázai Faluszépítő- és Nyugdíjas Egyesület
Mázai Német Nemzetiségi Egyesület
Foltvarró Klub
Díszítő Szakkör
Lovas Egyesület
Bányász Fúvószenekarért Alapítvány
Mázai Polgárőr Egyesület
Magyar Vöröskereszt Mázai Szervezete

A szervezet tevékenységéhez kapcsolódó
közfeladat
Az idősek részére programok biztosítása.
Az idősek részére programok biztosítása.
Hagyományőrzés
A nők részére szervezett programok.
A nők részére szervezett programok.
Egészséges
életmód,
gyermekprogramok
biztosítása.
Kulturális programok biztosítása.
Közbiztonság
Véradás szervezés, szociális segítségnyújtás.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Mázán Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik 2002. óta, melyekkel az önkormányzat
együttműködési megállapodást kötött. Mindkét nemzetiségi önkormányzattal jó a kapcsolata a községi
önkormányzatnak. A nemzetiségi önkormányzatok a falu közösségi életében aktívan részt vesznek,
anyagilag is támogatják a különböző rendezvényeket. Folyamatosan részt vesznek a szervező munkában.
A katolikus egyházzal korrekt kapcsolatot tart fenn az önkormányzat. Az elmúlt években több lépcsőben
valósult meg a mázai templom felújítása, amelyet jelentős összeggel támogatott az önkormányzat. A
munkák egy részének elvégzéséhez az emberi erőforrást is biztosította.
Az önkormányzat és a felsorolt civil szervezetek kapcsolata nagyon jó. Az önkormányzat anyagi
lehetőségei függvényében támogatja a civil szervezeteket, a civil szervezetek pedig aktívan részt vesznek az
önkormányzat által szervezett különböző rendezvényeken.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Máza Község Önkormányzata tagja a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulásnak, amely a
környékből 19 település összefogásával jött létre.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagilag támogatja az esélyegyenlőségben is
érintett célcsoportokat, elsősorban a gyermekeket. Támogatja a német nyelvvizsgázókat, az óvodát. Több
esetben szervez a gyermekek részére programokat, kreatív délutánokat.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén elsősorban a gyermekeket támogatja. Tanszerutalványt
biztosít a roma gyerekek számára. A gyereknapi programokat támogatja és az óvodát is segíti.
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Civil szervezet neve
Nyugdíjas Klub
Mázai Faluszépítő- és Nyugdíjas Egyesület
Mázai Német Nemzetiségi Egyesület
Foltvarró Klub
Díszítő Szakkör
Lovas Egyesület
Bányász Fúvószenekarért Alapítvány
Mázai Polgárőr Egyesület
Magyar Vöröskereszt Mázai Szervezete

Civil szervezet célcsoportokkal kapcsolatos
tevékenysége
Az idősek részére szervez programokat, ezáltal
segíti az idősek célcsoportját.
Az idősek részére szervez programokat, ezáltal
segíti az idősek célcsoportját.
Hagyományőrzés (az egyesület tagjai közül az
összes célcsoportból érintett megtalálható)
Nők célcsoportját célozza meg.
Nők célcsoportját célozza meg.
Az egészséges életmód, amely elsősorban a
gyerekek számára válik elérhetővé.
Kulturális programok biztosítása.
Közbiztonság
Véradás szervezése, szociális segítségnyújtás.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A for-profit szereplők főként a foglalkoztatás terén tudnak bekapcsolódni az esélyegyenlőségi
feladatokba. Az önkormányzat részére munkát végző vállalkozók támogatásokkal segítik az önkormányzati
rendezvények megszervezését.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A program készítése során az egyes területeken érintett intézmények vezetői segítettek az
adatgyűjtésben, illetve a célcsoportokkal kapcsolatos helyzetelemzés elkészítésében.
Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél szélesebb
körű adatgyűjtés megszervezésére.
A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, információk gyűjtését az aljegyző szervezte. E
tevékenységbe bekapcsolódtak az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Mázai Kirendeltségének
dolgozói, az egészségügyi alapszolgáltatásban résztvevők, a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény,
köznevelési intézmények.
Az előkészítésben együttműködő partnerek bevonásának módszere az online, illetve telefonos
kapcsolattartásra épült, az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd az
elkészült dokumentum-tervezet véleményezésére koncentrálódott.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az a) pont szerinti szervezetek részére az esélyegyenlőségi program tervezete megküldésre került, írásban
megtehették észrevételeiket.
Az esélyegyenlőségi program tervezete társadalmi vitára bocsátása a hirdető táblán való kifüggesztéssel,
illetve a honlapon való megjelenéssel biztosított volt.
Máza Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja az Egyházaskozári Közös Önkormányzati
Hivatal Mázai Kirendeltségén ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az
önkormányzat honlapján közzétételre kerül, így a község teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a
tervezett esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos
ellenőrzésére.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő eséllyel jutnak munkához.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egyéni fejlődéséhez szükséges lehetőségekhez való hozzájutást.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életminőségének fenntartására, a nyugodt öregkor biztosítására.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermeknevelés mellett a munkavállalás megkönnyítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelésére a közszolgáltatások
akadálymentesítésével.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés
A célkitűzés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
szükséges
eredményeinek
stratégiai
felelőse
határideje
indikátor(ok)
erőforrások (humán, fenntarthatósága
dokumentumokkal
pénzügyi, technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1. Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesülő romák
számának
Az érintett
Az érintett
HEP,
megállapítása. 2.
célcsoport
célcsoport
Az érintett célcsoport
közfoglalkoztatási Ösztönzésük a
polgármester,
közfoglalkoztatásba
közfoglalkoztatásban
közfoglalkoztatásban való hatósági szerződés, közfoglalkoztatásban jegyző és
2015.06.30.
történő bevonása
történő kiemelt
részvételének emelése.
1993. évi III.
történő részvételre. aljegyző
nem kellő számban
foglalkoztatása
törvény
3. Rendszeresség
biztosított.
bevezetése a
mindennapjaikba (3
havonta minimum 2
fő roma bevonása a
közfoglalkoztatásba).
A képzési
lehetőségek
A roma aktív korú A romák képzettségi
felkutatása, az ehhez
polgármester,
lakosság körében szintjének növelése,
kapcsolódó pályázati
Roma
Romák képzése
sok az alacsonyan legalább 8 általános iskolai HEP
lehetőségek
2015.06.30.
Nemzetiségi
képzett, illetve
végzettséggel történő
kihasználása. Ezt
Önk. elnöke
képzetlen személy. rendelkezés.
követően a
képzésekre küldése
az érintetteknek.
Alacsony a
A munkahelyek számának
A helyben lévő
polgármester,
munkahelyek
bővítése.
Településfejlesztési vállalkozások részére
Munkahelyek
Pénzügyi
száma, ezért
rövid távú cél:
koncepció, HÉSZ, a munkahelybővítés
2018.06.30.
számának növelése
Bizottság
helyben kevesen Közfoglalkoztatási
HEP
pályázati úton
elnöke
tudnak
munkahelyek növelése.
történő

1

2

3
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Közfoglalkoztatásban
humán és
résztvevő romák
pénzügyi
létszáma.

munkatudat
kialakulása

Az elérni kívánt iskolai
humán és
végzettség
pénzügyi
megszerzése.

A tudásszerzés
fontosságának a
kialakulása.

A kialakított
A létrehozott
humán, pénzügyi munkahelyek
munkahelyek száma. és technikai
folyamatos
fenntartása.

A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

elhelyezkedni.

Sportolási
lehetőségek
kialakítása

4

Sportolásra
lehetőséget
biztosító
infrastruktúra
kedvezőtlen.

C

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés
A célkitűzés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
szükséges
eredményeinek
stratégiai
felelőse
határideje
indikátor(ok)
erőforrások (humán, fenntarthatósága
dokumentumokkal
pénzügyi, technikai)

közép távú cél: Pályázati
források felkutatása helyi
vállalkozások
foglalkoztatási
lehetőségeinek bővítésére.
hosszú távú cél:
Munkahelyek számának
bővítése, munkanélküliségi
mutatók javulása.
A község lakossága
sportolási lehetőségekhez
tudjon hozzáférni és
egészséges életmódot
tudjon folytatni.
rövid távú cél: A sportolási
lehetőségeket igénylők
felmérése.
közép távú cél: A célhoz
HEP
kapcsolódó pályázati
lehetőségek felkutatása. A
megfelelő humán erőforrás
biztosítása.
hosszú távú cél:
Sportolásra alkalmas
helyek kialakítása,
közösségek
megszervezése.

lehetőségének a
felkutatása. A
START-program
keretében a
közfoglalkoztatási
munkahelyek
növelése.

Az igények
felmérése. Pályázati
lehetőségek
felkutatása a
polgármester 2018.12.31.
sportoláshoz való
hozzáférés
fejlesztéséhez.

Az egészséges
életmódhoz
humán és
szükséges sportolási
pénzügyi
lehetőségek
megteremtése.

A kialakított
sportolási
lehetőségek
fenntartása.

Az óvoda
akadálymentessé
válása.

Az akadálymentes
intézmény
mindenki számára
használható.

II. A gyermekek esélyegyenlősége
Az óvoda csak
részben
Az óvoda teljes
akadálymentes a
akadálymentesítése mozgáskorlátozott
személyek
szempontjából.

1
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Az óvoda teljes
akadálymentesítettsége.
rövid távú cél: A teljes
akadálymentesítettség
feltételeinek a
megismerése.
közép távú cél: Pályázati
források felkutatása.

Pályázati
lehetőségek
felkutatása. Ezt
Településfejlesztési követően nyertes
koncepció, HÉSZ pályázat esetén a
teljeskörű
akadálymentesítés
megvalósítása.

polgármester 2018.06.30.

pénzügyi és
humán

A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés
A célkitűzés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
szükséges
eredményeinek
stratégiai
felelőse
határideje
indikátor(ok)
erőforrások (humán, fenntarthatósága
dokumentumokkal
pénzügyi, technikai)

hosszú távú cél: Az
intézmény
akadálymentesítettségének
kialakítása.

2

A gyerekek
egészséges
intézményi
étkeztetésének a
biztosítása

Nem biztosított
teljes mértékben az
óvodás és
A gyermekek egészséges
iskoláskorú
étkezése.
gyerekek esetében
az egészséges
étkeztetés.

HEP

3

Nem áll
rendelkezésre
A tanköteles gyerekekről
teljeskörű
teljeskörű nyilvántartás
Minden tanköteles információ arról,
felfektetése, amelyben
korú gyermek járjon hogy a tanköteles
azok az intézmények is
iskolába
korú gyermekek,
szerepelnek, ahova a
melyik oktatási
gyerekek iskolába járnak.
intézménybe járnak
iskolába.

HEP

Célszerű az
étkeztetésben a
helyben megtermelt
nyersanyagok
felhasználása, a sok
zöldség- és
gyümölcsfogyasztás.
A START-program
keretében a
környező
településeken
megtermelt
zöldségek
megvásárlása.
Nyomtatvány
szerkesztése az
adatgyűjtésre, majd
ennek kiküldése az
érintettek részére. A
beérkező
adatszolgáltatás
alapján a
nyilvántartás
felfektetése.

polgármester,
az étkeztetést
biztosító
2014.08.31.
konyha
vezetője

A gyermekek
egészséges
táplálkozása.

humán és
pénzügyi

Az egészséges
táplálkozás
fenntartása.

jegyző,
aljegyző

A nyilvántartás
létrejötte.

humán

A nyilvántartás
folyamatos
vezetése.

2013.12.31.

III. A nők esélyegyenlősége
Esélyegyenlőség
megteremtése a
gyermeküket
egyedül nevelő nők
számára a munka
világában

1
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A munkahelyi és a
gyermeknevelési
A gyermeküket egyedül
feladatok
nevelő nők
összhangja főként a
HEP
esélyegyenlősége a munka
gyermeküket
világában.
egyedül nevelő nők
körében okoz

A munkahelyekkel
fel kell venni a
kapcsolatot és olyan polgármester,
családbarát
jegyző és
2015.12.31.
programok
aljegyző
kialakítására kell
őket ösztönözni,

Az egyedülálló nők
gazdasági
humán és
kiszolgáltatottságának pénzügyi
csökkenése.

A családbarát
programok
továbbfejlesztése.

A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

D

2

3

A 3 év alatti
Minden gyerek
gyermekek
A 3 év alatti gyerekek
napközbeni ellátása
napközbeni ellátása napközbeni ellátása.
legyen biztosított
nem biztosított.

F

G

H

I

J

Az intézkedés
A célkitűzés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
szükséges
eredményeinek
stratégiai
felelőse
határideje
indikátor(ok)
erőforrások (humán, fenntarthatósága
dokumentumokkal
pénzügyi, technikai)

problémát.

Az érintett
célcsoport
szabadság kiadása
Az érintett
gyakran ütközik az
célcsoport rugalmas
oktatási, nevelési
foglalkoztatása
intézményekben
kiadott szünetek
időpontjával.

E

Szabadságok kiadása az
oktatási-, nevelési
közoktatási
intézmények nyitvatartási
törvény, HEP
idejének
figyelembevételével.

HEP

amely elősegíti az
egyedülálló nők
esélyegyenlőségét a
munka világában.
1. Oktatási-, nevelési
intézményekben
tartandó szünetek
felmérése. 2. Nők
szabadságkiadásánál
polgármester,
a szünet
jegyző és
2014.08.31.
időpontjainak
aljegyző
figyelembevétele. 3.
Szabadságkiadások
összhangja az
intézményi
szünetekkel.
Igényfelmérés után
az óvodában
bölcsődei csoport
megszervezése. A polgármester 2016.09.01.
pályázati
lehetőségek
felkutatása.

Az igénybevevő nők
száma, érintett
humán
gyermekek létszáma.

tervezhetőség

A kisgyermekes nők
humán és
munkavállalási
pénzügyi
esélyeinek növelése.

A fenntartáshoz
szükséges forrás
biztosítása.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

Idős otthon
létrehozása

1
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A rászoruló idősek
megfelelő ellátásának
biztosítása.
Sok az egyedülálló
rövid távú cél: Az igények
idős ember, akik
felmérése.
1993. évi III.
önmaguk
közép távú cél: A megfelelő törvény, Helyi
20 férőhelyes idős
ellátásáról nem,
polgármester 2018.12.31.
épület kiválasztása.
Szociális rendelet, otthon létrehozása.
vagy nehezen
Pályázati lehetőségek
Idősügyi Stratégia
tudnak
felkutatása.
gondoskodni.
hosszú távú cél: A
megfelelő humán és
pénzügyi erőforrások

Az intézmény
működésének
elindítása.

humán és
A fenntartáshoz
pénzügyi
szükséges forrás
(pályázatok, civil
biztosítása.
szervezetek)

A

Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés
A célkitűzés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
szükséges
eredményeinek
stratégiai
felelőse
határideje
indikátor(ok)
erőforrások (humán, fenntarthatósága
dokumentumokkal
pénzügyi, technikai)

rendelkezésre állása esetén
a beruházás megvalósítása.

2

Idősek bevonása a
helyi közösségi
életbe

Az érintett
célcsoport nagy
része
visszavonultan él,
elvágva magát a
közösségtől. A
generációk között
jelentős
különbségek
vannak.

Az idősek újra a társadalom
aktív tagjává váljanak,
HEP
részesei legyenek a
közösségi életnek.

3

Számítógépes
oktatás az idősek
részére.

Az idősek nem
rendelkeznek
informatikai
jártassággal.

Az idősek alapfokú
informatikai jártasságának HEP
a biztosítása.

Idősek számának
pontos
meghatározása.
Számukra
megvalósítható
programok,
tevékenységek
feltérképezése.
Olyan programok
létrehozása, ahol
több generáció
együtt tud működni
(pl. virágültetés,
kertészkedés
gyerekekkel együtt).
Az igények
felmérése után a
Művelődési Házban
informatikai képzés
szervezése az idősek
részére.

polgármester,
jegyző és
2015.06.30.
aljegyző

humán, pénzügyi
és technikai (a
Idősek száma,
programok
résztvevő gyermekek
megszervezéséhez Fontosság érzése.
száma, programok
segítségnyújtás
száma.
adása, pályázatok
felkutatása)

jegyző,
aljegyző

Az idősek egy része
informatikai
jártasságot szerez.

2015.12.31.

humán és
pénzügyi

Folyamatos
képzések.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Fogyatékkal élők
A fogyatékkal élők pontos
pontos száma nem
számának megismerése a HEP
ismert a
településen.
településen.

1

Fogyatékkal élők
számának
meghatározása

2

Az önkormányzat
weblapja nem
A weblapot minél több
Weblap
akadálymentes,
célcsoportbeli személy
akadálymentesítése
ezért a fogyatékkal használhassa.
élők nehezen
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HEP

A fogyatékkal élők
számának,
életkörülményeinek polgármester,
feltérképezése.
jegyző és
2014.12.31.
Jelzőrendszer
aljegyző
hatékonyabb
működtetése.

Fogyatékkal élők
száma, nyilvántartás humán
létrejötte.

Weblap
polgármester,
akadálymentesítése,
jegyző és
2014.12.31.
folyamatos
aljegyző
frissítése.

A látogatók száma.

humán és
technikai

Biztonság.

Tájékozottság.
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Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés
A célkitűzés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
összhangja egyéb
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét mérő
szükséges
eredményeinek
stratégiai
felelőse
határideje
indikátor(ok)
erőforrások (humán, fenntarthatósága
dokumentumokkal
pénzügyi, technikai)

tudják használni.

Legyenek a
közterületek
akadálymentesek
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Akadálymentes
közterületek kialakítása.
A közterületek,
rövid távú cél: Pályázati
járdák, parkok
lehetőségek felkutatása.
akadálymentesítése közép távú cél: A tervek
nem megoldott a elkészítése.
településen.
hosszú távú cél: Az
akadálymentesítés
megvalósítása.

HEP

Pályázati források
keresése, az
akadálymentesítés
kialakítása.

polgármester 2018.12.31.

Az akadálymentesítés
pénzügyi
megvalósítása.

A kialakított
akadálymentesítés
folyamatos
karbantartása.

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

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője,
partnerek
képviselője

Gyerekek
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

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

Nyilvánosság

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző
és az aljegyző felel:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
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- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

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