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1
1.1

A

TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA,

HATÁLYBALÉPÉS , HATÁRIDŐK

Az esélyegyenlőségről
Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a felismerésén alapul, miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni,
családi, gazdasági helyzetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra. Aki hátrányosabb helyzetben van, annak kisebb az
esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a munkához jutásra, a magasabb
fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A hátrányos helyzetű
csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik adottak, ám
lehetőségük, esélyük alig, vagy számottevően kevesebb van. Az esélyegyenlőség biztosítása mind állami, mind helyi önkormányzati szinten kiemelt feladat.
Mór Város Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a köz-szolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos
helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein. Ennek érdekében, a
fenti célok minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdekében megalkotja a települési esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést
és az erre épülő cél- és feladat-meghatározásokat, valamit azok megvalósításának
ütemezését.
Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra
reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A helyzetelemzés a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetét tárja fel.
Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.
Az esélyegyenlőségi terv alapját képező módszertani segédlet kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a romákat, a nőket és a fogyatékos személyeket. Az
esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a további hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, különböző élethelyzetben lévő egyének esetében is felmerülhet. Ennek
megfelelően az esélyegyenlőségi program által célzott hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok köre a helyi sajátosságokra reagálva –az esélyegyenlőségi törvény szempontjait figyelembe véve– bővíthető.

1.2

Jogszabályi rendelkezések
Az eleve hátrányos helyzetben levő személyek formálisan egyenlőként való kezelése ugyanakkor a hátrányos helyzet konzerválásával járna. Ahhoz, hogy a hátrányos
helyzetben levő személyek ezt a hátrányukat leküzdhessék, nem elegendő annak biztosítása, hogy őket a többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen.
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Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az esélyegyenlőség előmozdítása, mint szabályozási tárgy nem előzmények nélküli a magyar jogban: maga az
Alkotmány is tartalmaz idevágó rendelkezéseket, valamint külön törvények - így például a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 76.
§-a, a Munka Törvény-könyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
5. §-a vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény egésze - is megállapítanak a hatályuk alá tartozó személyekre, jogviszonyokra és intézményekre nézve normatív rendelkezéseket.


Alkotmány:
1. 1949. évi XX. Törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya (70/A. §)
Az Alkotmány 70/A § (1) bekezdése – amely kimondja, hogy
„A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

Az Alkotmánybíróság immár évtizedes gyakorlata szerint a 2011. december 31-ig
hatályos Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése az 54. § (1) bekezdésében biztosított
emberi méltósághoz való joggal összefüggésben az egész jogrendszer tekintetében
az állam kötelezettségévé teszi minden személy egyenlő méltóságának tiszteletben
tartását és védelmét. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság először a 61/1992. (XI.
20.) AB határozatban megfogalmazta,
„az állam, mint közhatalom, s mint jogalkotó köteles egyenlő elbánást biztosítani a területén tartózkodó
minden személy számára. Ebben az összefüggésben nem tehet különbséget közöttük faj, szín, nem, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
helyzet szerint.”

2. 2011. évi 04.25. 2012-ben lép életbe az új alkotmány
Az emberi méltósághoz való jogot 2011. április 25-én kihirdetett Magyarország
Alaptörvénye ismételten megerősítette az emberi méltósághoz kapcsolódó alapvető jogot
Szabadságról és felelősségről szóló fejezet II. cikk alapján:
„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a
magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”

Az esélyegyenlőség érvényesítése Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető
szempontjává vált. A 2003. évi CXXV. Törvény alapján az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez.


1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a
mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy
egyáltalán nem képesek élni.
E törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek
a meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex re-
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habilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek
esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása.


2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
A Magyar Országgyűlés 2003-ban fogadta el az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról, majd az Európai Unióhoz való csatlakozást követően kiemelten megjelentek az esély-egyenlőségi szempontok a közösséget érintő programok kialakításában, ill. projektek tervezésében.
Az Ebktv. III. fejezete szerint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a következő területeken szükséges:
o
o
o
o
o

Foglalkoztatás
Szociális biztonság és egészségügy
Lakhatás
Oktatás és képzés
Áruk forgalma és szolgáltatások igénybe vétele

Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő
esélyegyenlőségi területek mindegyikén:
o
o
o
o
o
o

A családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében.
A nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében.
Az akadálymentesítésben.
A fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában.
A romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában.
Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában.

A törvény IV. fejezete meghatározza a helyi esélyegyenlőségi programok tartalmi
elemeit. Ennek alapján az Ebktv 31.§ (2) szabályozza az esélyegyenlőségi helyzetelemzés tartalmát és meghatározza a vizsgálandó célcsoportokat, melyek az alábbiak:
o
o
o
o
o
o

nők,
a mélyszegénységben élők,
romák,
a fogyatékkal élő személyek,
a gyermekek
idősek

Az Ebktv. 31.§ (3) pontosan meghatározza a települési esélyegyenlőségi program
legfontosabb szempontrendszerét:
„(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
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c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve
javítják foglalkoztatási esélyeiket.”

Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő
esélyegyenlőségi területek mindegyikén:
o
o
o
o
o
o

A családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében.
A nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében.
Az akadálymentesítésben.
A fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában.
A romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában.
Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos
helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik1
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetést megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2009. évi CIX. Törvény (Kvm. tv.)
Lényegi változásokat hozott a helyi esélyegyenlőségi programmal összefüggő szabályozás terén. Az első és legfontosabb változás az, hogy korábban csak lehetőségként került megfogalmazásra a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése, míg
a módosítás kapcsán ez egy kötelezettséggé vált.
Az új szabályok röviden összefoglalva a következők:
a) Az öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi program elkészítése kötelezővé vált a
helyi önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások számára.
b) Az esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell vizsgálni.
c) Az esélyegyenlőségi program elkészítésébe, áttekintésébe és felülvizsgálatába –
a külön jogszabályban meghatározottak szerinti feltételeknek megfelelően, továbbá névjegyzéken szereplő - esélyegyenlőségi szakértőket kell bevonni.
d) A központi költségvetési és európai uniós támogatások odaítélésének feltétele
az esélyegyenlőségi program megléte.
(A pályázatokra vonatkozó szabályokat a 2011. december 31-et követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. Kvm. tv. 50. § (8) bek.)
Az esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályait a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV.16.) Korm.
Rendelet határozza meg.
Átmeneti szabály: ha a helyi önkormányzatok vagy az önkormányzati társulás az
Ebk. tv. 63. § (5) bekezdése szerint esélyegyenlőségi programot fogadott el (vagyis
még azelőtt készített esélyegyenlőségi programot, hogy annak elkészítése kötele1

[Ebktv. 31.§ (6))].
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zővé vált volna), akkor a programot a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint 2011. június 30-ig kell felülvizsgálni és módosítani, vagy
új esélyegyenlőségi programot kiadni (120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet 11. §
13. bek.)
További jogszabályok
o Az 1959. évi IV. törvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek a 75-től a 85-ig terjedő szakaszai tartalmazzák a személyiségi jogokat védelmező passzusokat
o 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
o 1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról
o 1992. évi LXVI. Törvény a polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
o 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
o 1992. évi XXII. Tv. A Munka Törvénykönyve
o 1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
o 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
o A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
o 14/1994 (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai
szakszolgálatokról
o A kormány 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelete a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről
o A közokiratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. tv.
o A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv.
o 1996. évi XXI. tv. A területfejlesztésről és a területrendezésről
o 219/1996. (XII.24.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott települések jegyzékéről
o 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
o A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.
o A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
o Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről szóló 1998. évi
XXVI. tv.
o A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
o 2000. évi LX. tv. a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42.
ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről
o 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet a közművelődési intézmények látogatóit
megillető kedvezményekről
o 1/2000. (I.24.) NKÖM r. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
o 57/2002. (XI.18.) OM rendelet az integrációs felkészülésről
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o 29/2002. (V.17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak
folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről
o 21/2003. (II.25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 41/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. tv. végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) Korm.
rendelet módosításáról
o A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.
o 362/2004. (XII.26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól
o 1021/2004. (III.18.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő
kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről
o 2004. évi CXXIII. tv. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát
keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
o A sportról szóló 2004. évi tv.
o 16/2004. (V.18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről
o A mozgóképről szóló 2004. évi II. tv.
o 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról
o 97/2005. (XII.25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
o 96/2005. (XII.25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról
o 176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
o 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításai
o az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006.07.05.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról
o az Európai Parlament és a Tanács 771/2006/EK határozata (2006.05.17.) az
Esélyegyenlőség mindenki számára európai évéről (2007)
o - az igazságos társadalom irányában
o 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve ez országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
o 1089/2006. (IX.25.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége
Tanács létrehozásáról
o 10/2006. (II.16.) OGY határozat az Új Országos Fogyatékos ügyi Programról
o 120/2006. (IV.16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól.
EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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1.3

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során figyelmet kell fordítani:
1. az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
2. az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az
azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához
szükséges intézkedésekre,
3. a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
4. olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

1.4

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során használt legfontosabb fogalmak:2
1.4.1 Foglalkoztatási jogviszony:

1.4.2

a munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a bírósági szolgálati viszony, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, az
ügyészségi szolgálati jogviszony, a hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszony, a
hivatásos nevelőszülői jogviszony,
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony:

1.4.3

a bedolgozói munkaviszony, a munkavégzésre irányuló vállalkozási és megbízási
szerződés alapján létrejött jogviszony, a szakcsoporti tagsági viszony, valamint a
szövetkezeti tagsági viszonynak, továbbá a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági tevékenységnek a munkavégzésre irányuló elemei,
Állami támogatás:

1.4.4

az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére ingyenes vagy kedvezményes források, illetve egyéb előny bármilyen formában történő nyújtása oly módon, hogy ez állami bevételkiesést vagy állami kiadást jelent, ideértve az állami kezességvállalást is, valamint az Európai Unióból, nemzetközi szervezetektől és más
államokból származó források, adományok és segélyek, amennyiben azok a központi költségvetésen keresztül kerülnek folyósításra,
Közszolgáltatás:

1.4.5

szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására irányuló szolgáltatás, így különösen a villamos energia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, továbbá a
menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett közforgalmú személyszállítás,
Civil szervezet:
az a társadalmi szervezet vagy alapítvány, amelynek alapszabályában, illetve alapító
okiratában a szervezet céljai között a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése vagy az emberi és állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség tekintetében a kisebbségi ön-

2

Ebktv. 3.§
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1.4.6

kormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, valamint életés munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a szakszervezet,
Hozzátartozó:

1.4.7

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685.
§ b) pontja szerinti hozzátartozó, ide nem értve a jegyest.
Esélyek javítása, kiegyenlítése:

1.4.8

Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata hatékonyan eléri
az érintetteket információkkal, javítja hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új
szolgáltatásokkal látja el őket.
Esélyegyenlőség érvényesítése:
Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek közé
tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos
eszköz lehet

1.5

Mór város esélyegyenlőségi programjának helyzetelemzési struktúrája és tartalmi
elemei:






1.6

Bevezetés, melyben meghatározásra kerülnek az alapelvek és program település
specifikus célrendszere
Esélyegyenlőségi helyzetelemzés, mely során statisztikai eszközökkel tárjuk fel
Mór gazdasági és társadalmi helyzetét, valamint a már meghatározott célcsoportok
aktuális szociális helyzetét.
Megfogalmazzuk a kiemelt fejlesztési célokat az esélyegyenlőség területei szerint.
Az előző ponthoz szervesen kapcsolódóan akcióterv kerül meghatározásra
A program végén technikai jellegű fejezetekben kerül meghatározásra a legitimációs folyamat, a monitoring rendszer és a finanszírozás rendszerének meghatározása

Az esélyegyenlőségi program kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportjai:
Mór város települési esélyegyenlőségi programján kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportjai az alábbiak:





nők
a mélyszegénységben élők,
romák,
a fogyatékkal élő személyek
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2

BEVEZETÉS

2.1 A Program végrehajtása során mérvadó alapelvek:
2.1.1 A prevenció elve:

2.1.2

a társadalomnak mindent meg kell tenni a fogyatékosságot okozó balesetek és betegségek megelőzése érdekében.
A normalizáció elve:

2.1.3

minden fogyatékos személy számára olyan életminták és hétköznapi életfeltételek
váljanak elérhetővé, melyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának
a lehető legteljesebb mértékben megfelelnek.
Az integráció elve:

2.1.4

a fogyatékos emberek kapcsolatot tarthassanak fenn más emberekkel és a társadalmi, gazdasági intézmények széles körével.
Az önrendelkezés elve

2.1.5

a fogyatékos emberek képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon rendelkeznek életük alakításáról. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás, az idő, a tulajdon feletti önrendelkezésre.
A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elve:

2.1.6

a fogyatékos személy nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve
sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott
a más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben. Miután az őket
mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal - állapotukból fakadóan - kevésbé
tudnak élni, ezért indokolt, hogy előnyben részesüljenek.
A rehabilitáció elve:
a fogyatékos embereket képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának megállítására, lassítására. A fogyatékos személyek és a közszolgálati intézmények kölcsönös garanciákat tartalmazó rehabilitációs szerződéseket kössenek, egyéni rehabilitációs terveket készítsenek.

2.2

Esélyegyenlőségi szempontból védendő tulajdonságok:3
Az emberi méltóság megőrzéséhez és ahhoz kapcsolódó alapvetően védendőnek
az alábbi emberi tulajdonságokat tekintjük:
a) neme,
b) faji hovatartozása,
c) bőrszíne,
d) nemzetisége,

3

Ebktv. 8.§ paragrafus alapján

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Oldal: 13 / 110

Mór város esélyegyenlőségi programja
BEVEZETÉS

e) nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
f) anyanyelve,
g) fogyatékossága,
h) egészségi állapota,
i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,
j) politikai vagy más véleménye,
k) családi állapota,
l) anyasága (terhessége) vagy apasága,
m) szexuális irányultsága,
n) nemi identitása,
o) életkora,
p) társadalmi származása,
q) vagyoni helyzete,
r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
s) érdekképviselethez való tartozása,
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)
2.3 Az egyenlő bánásmód megsértésének esetei
2.3.1 Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: 4

2.3.2

olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy
vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más,
összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy
részesülne.
Közvetett hátrányos megkülönböztetés: 5

2.3.3

az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a meghatározott védendő tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.
Zaklatás6
az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az
érintett személynek a meghatározott védendő tulajdonságával függ össze, és célja
vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó,
megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.
4

Ebktv 8.§

5

Ebktv. 9.§

6

Ebktv. 10.§
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2.3.4

Jogellenes elkülönítés:7

2.3.5

az a rendelkezés, amely a meghatározott védendő tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő
személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten
megengedné – elkülönít.
Megtorlás
a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben
ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal
fenyeget.

2.4

Mór Város esélyegyenlőségi programjának célja:






2.5

Mór város közigazgatási területén és a hozzákapcsolódó mikro térségben elősegítse a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív részvételét.
Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a Város lakójaként ugyanazokkal
a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más.
Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő, hátrányos
helyzetű csoportok helyzetének javítását.
Mór Város Önkormányzat rendelkezzen egy olyan korszerű egységes felmérő
rendszerrel, amely alkalmassá teszik településünket különböző fejlesztési pályázatok benyújtására, pályázatok megírásához nyújthat segítséget.

Mór Város esélyegyenlőségi programjának feladata:
Olyan fejlesztési feladatok meghatározása, mely elhárítja a cél megvalósulását hátráltató akadályokat.
Ebben a feladatban a fogyatékossággal élő személyeknek és szervezeteiknek is aktív szerepet kellene vállalni. Eszerint a fogyatékos emberek is érdemben hozzátehetnek eme közös cél teljesüléséhez.

2.6

Mór Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja:
1. Az esélyegyenlőség biztosítása megillet mindenkit nemtől, kortól, bőrszíntől,
etnikai, nemzeti hovatartozástól, vallástól, politikai nézettől, családi állapottól
függetlenül.
2. Fontos cél az esélyegyenlőség biztosításának útjában álló akadályok leküzdése.
3. Törekedni kell az egyenlő bánásmód elvének érvényesítésére, az esélyegyenlőség elősegítésére.

7

Ebktv. 10.§ (2)
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2.7 Mór város és a Móri kistérség általános bemutatása
2.7.1 Móri kistérség bemutatása
Mór városa gazdasági, társadalmi és szociálisa helyzete szervesen kapcsolódik a
közvetlen környezetében levő kistelepüléseket összefogó Móri statisztikai kistérséghez, melynek intézményesült formája a Móri Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás). A Társulás többségében az egykori Móri Járás településeinek összefogásával jött létre, ezért az együttműködésüknek már évszázados hagyományai vannak.
Terület (km2)
Lakónépesség (fő, 2007. dec. 31.)
Kedvezményezett térség
Mérték
Hátrányos helyzetű
szerint
Leghátrányosabb helyzetű
Komplex Program
Települések száma
Jogállás Város
szerint
Község
Kedvezményezett települések száma
Típus
Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott
szerint
Országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott

418
34719
Nem
Nem
Nem
Nem
13
2
11
0
0

0

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer

Forrás: http://www.stiefel.hu
Név

Jogáll Terület Népesség (fő)
(100ha)
Bakonycsernye Község 38
3 151
Balinka
Község 19
981
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Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás

Mór

Nagyveleg
Pusztavám
Sőréd
Összesen

Község
Község
Község
Község
Község
Község
Község
Város
Község
Község
Község

29
41
11
30
54
11
22
109
13
35
6
418

4 155
1218
1 383
1 977

967

1 571
1 582
14 679

630

2 520

535

35 349

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer

A Társulás területe mintegy 418 km2, lakónépessége pedig összesen 34719 fő
(2007. december 31-ei adat). A Társulás nem élvez semmilyen kedvezményezettséget,
tehát nem tekinthető hátrányos helyzetű térségnek. A Társulást 2 város és 11 község
alkotja, név szerint: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám és Söréd, melyek közül Mór és Bodajk rendelkezik városi ranggal.

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer
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2.7.1.1

A Móri kistérség társadalmi helyzete

2.7.1.1.1 Kistérség lakónépességnek változása 1998-2008 (%)

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer

A Móri kistérség lakosainak száma az 1998-tól 2008-ig terjedő időszakban csekély
(majd 0,6%-os) növekedést mutat. Ez az országosan és regionálisan is megfigyelhető
népesség csökkenéshez viszonyítva, pozitív eredmény, ám elmarad Fejér megye egészének kicsit több mint 1%-os növekedéséhez viszonyítva.
2.7.1.1.2

Vándorlási egyenleg a kistérségben
Az 1000 lakosra jutó odavándorlás ás elvándorlás különbsége 2003-2008

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer
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Az 1998 és 2008 közötti növekedés ellenére a 2003 és 2008 közötti időszakról elmondható, hogy a kistérség jóval alulmúlja, mind a megye, mind a régió lakosságmegtartó erejét. Míg Fejér megye, illetve a Közép- Dunámtúli Régió elvándorlási egyenlege pozitív, addig a Móri kistérségre – kis mértékű – elvándorlás jellemző
2.7.1.1.3 Munkanélküliség a kistérségben

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer

A munkanélküliség a Móri kistérségben alacsonynak tekinthető. 2003-ban kb. 1%kal volt alacsonyabb mint az egész Régióban vagy a megyében, illetve kb. 1,75%-al
volt alacsonyabb az országosénál (4 % körül mozgott). 2008-ig ez a különbség tovább nőtt, így a megyei illetve regionális átlagnál kb. 1,6%-kal, míg az országosénál
kb. 3,2%-kal volt alacsonyabb. 2003 és 2004 közötti időszakot a munkanélküliség
elenyésző növekedése jellemezte, majd 2007-ig csökkent, annak ellenére, hogy az országos munkanélküliség 2006-tól ugrásszerűen emelkedni kezdett. E tendencia jellemzi a Társulást a 2007-2008-as időszakban.
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2.7.1.1.4 A belföldi jövedelem változása a kistérségben

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer

Az egy főre jutó belföldi jövedelemről elmondható, hogy a Társulás az országos
szintnél jobban teljesítő megyei átlagnál is magasabb a 2003-as illetve 2007-es években is, ám a megyei átlaghoz viszonyított relatív nagy előnyéből a fentebb említett két
időpont között veszített.
2.7.1.1.5 Közműolló változása

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer
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A fenti adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy 2006-ig a Móri Kistérség közműollója közel azonos arányú volt a megyeihez, a regionálishoz és az országos arányhoz
viszonyítva. A 2006-os beruházásoknak köszönhetően azonban drasztikusan növekedni kezdett a csatornahálózatba és ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya a Kistérségben.
2.7.1.2

Móri kistérség gazdasági helyzete
Ha nem a személyi jövedelemadó-alap 2004-es statikus értékét vesszük figyelembe, hanem annak 1990 és 2004 közötti változását, akkor megállapíthatjuk, hogy a
Móri kistérség Fejér megye legdinamikusabban fejlődő kistérsége, a vizsgált
közel másfél évtized adatainak tanúsága alapján az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap értéke 8,5-szeresére növekedett, szemben a megye 7,9-szeres értékével.

2.7.1.3

Elnyert támogatások
A Közép –dunántúli régió pályázati aktivitása elmaradt az országos átlagtól, kiemelten az alföldi régiók és az észak magyarországi régiókhoz viszonyítva. Ezen belül
is a viszonylag alacsony volt a pályázati kedv észak fejér megyei és a tatabányai kistérségekben. Ennek az lehetetett az oka, hogy ezek a térségek Magyarország legfejlettebb kistérségei közé tartoztak, mely csökkentette a vállalkozások és más társadalmi
szervezetek függőségét a pályázati támogatásoktól. A pályázatokhoz való viszony az
UMFT időszakban azonban jelentősen megváltozott. A móri kistérség (és a hozzá
közeli mikro régió) fejlődése is egyre jelentősebben függött az európai uniós támogatásoktól. Az alábbi táblázatok a Móri kistérség pályázati eredményeit mutatja be.
Hazai támogatások 2004-2009 évben
Cél kategória
Műszaki infrastruktúra
Egyéb, nem besorolható
Humán infrastruktúra
Gazdaságfejlesztés
Turizmus fejlesztése
Környezetvédelem,
környezetvédelmi infrastruktúra
Települési életminőség
Emberi erőforrások fejlesztése
Tervezés
Összesen

Forrás: „REMEK” adatbázis: https://teir.vati.hu

Projektek száma
19
12
17
44
3
8

Támogatás (eFt)
139 192
57 917
38 769
36 954
13 893
11 936

Költség (eFt)
270 544
114 983
102 320
64 806
38 920
19 246

3
3
1
110

8 909
6 948
5 000
319 518

10 625
8 704
7 200
637 348

Uniós támogatások NFT1 2004-2007 évben
Operatív program
Gazdasági Versenyképesség OP
Agrár és Vidékfejlesztés OP
Humán Erőforrás Fejlesztés OP
Összesen

Forrás: „REMEK” adatbázis: https://teir.vati.hu
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Projektek
száma
28
8
6
42

Támogatás
(eFt)
857 379
224 973
143 163
1 225 515

Költség (eFt)
3 331 609
363 189
286 262
3 981 060
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Uniós támogatások UMFT 2007-2009 évben
Operatív program
Gazdaságfejlesztési OP
Regionális OP-ok
Társadalmi Infrastruktúra OP
Társadalmi Megújulás OP
Környezet és Energia OP
Államreform OP
Összesen

Forrás: „REMEK” adatbázis: https://teir.vati.hu

2.7.2

Projektek
száma
29
10
2
7
4
1
53

Támogatás
(eFt)
2 499 374
824 720
698 617
164 009
33 015
17 819
4 237 554

9 355 959
1 194 977
775 352
164 009
56 806
19 369
11 566 472

Mór földrajzi és társadalmi közege
Terület (km2)
Lakónépesség (fő. 2007. dec. 31.)
Jogállás
Kistérség központ
Település
Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott
Típus
Országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggé
szerint
sújtott
Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat

Forrás: „REMEK” adatbázis: https://teir.vati.hu

2.7.2.1

Költség (eFt)

109
14466
Város
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem

Mór Város földrajzi elhelyezkedése

Mór városa a Közép-Dunántúli Régióban, Fejér megyében található. Északnyugati
részén a Bakonyt és a Vértest dél-keleti észak-nyugati irányban elválasztó Móri árokban fekszik. Székesfehérvártól, a megyeszékhelytől mintegy 26 kilométerre található,
Veszprém és Komárom-Esztergom megye szomszédságában. Mórhoz legközelebb
található városok Kisbér, Tatabánya és Környe.
EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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A Móri árok, illetve az azt határoló Bakony és Vértes dombsági, illetve hegységi
felszínekből tevődik össze. A területet évmilliók során lerakódott folyóüledék, és lösz
fedi, melyeket völgyek és süllyedékek szabdalnak.
Mór átlagos tengerszint feletti magassága 200 méter körül van.
A város mellett halad el a Győrt Székesfehérvárral összekötő 81-es számú közlekedési út, illetve a Székesfehérvár és Komárom között futó vasútvonal.
Mór – és térségének – közlekedési hálózata fejlett, a település mind vasúti, mind
pedig közúti kapcsolatokkal rendelkezik, a vasúti kapcsolat viszont gyenge. A kistérséget átszelő Székesfehérvár-Győr irányú 81. sz. a települések lakott részét csak helyenként érinti, de ennek ellenére az út forgalma zsúfolt, mivel a dunántúli kamionforgalom észak-déli irányban és a balatoni forgalom egy része is ezen az úton halad.
Az M1-es és az M7-es autópálya is 40 perc alatt elérhető a településről.
Mór a közlekedéshierarchiában betöltött szerepe alapján inkább dunántúli, mintsem országos jelentőségű. A várost ugyanis nem érintik a legfontosabb országos közlekedési főtengelyek, de a Budapest–Komárom–Győr és a Budapest–Székesfehérvár–
Nagykanizsa vasúti és közúti fővonalak közötti összekötő vonalon helyezkedik el.
Mór a Komáromot Kisbéren keresztül Székesfehérvárral összekötő 5-ös számú
vasútvonal mentén fekszik. A vonalon 2009. december 13-ától leállt a személyszállítás, melyet 2010 júniusában újra indítottak. Ezt követően mind Komárom, mind pedig Székesfehérvár irányába hat vonatpár közlekedett. Kisbér 20, Székesfehérvár 30,
Komárom pedig 60 perc alatt volt érhető el vonattal.
A városra kiterjedt kapcsolatrendszerű, elsősorban az ipari funkciókat előtérbe helyező gazdasági környezet jellemző, amelynek közúti elérhetősége jónak tekinthető,
hiszen az M1-es és M7-es autópályák közel futnak
2.7.2.2

Mór Város történeti áttekintés:
Mór és környéke a leletek tanúsága szerint már az újkőkorban is lakott volt. Az i.e
800 körül keletről érkező törzsek, az i.e-i IV. század elején pedig a kelták telepedtek
meg itt, ám az írásbeliség hiánya miatt e korok csupán homályosan ismertek.
A település elnevezése feltételezések szerint az alapító Mór-családról kapta. A térség –a történelmi leletek szerint– már az államalapítás korai időszakában is lakott
volt. Egy XIII. századból származó jegyzőkönyv szerint, I. István templomot építtetett itt.
A település 1080-tól 1327-ig püspöki birtok volt, majd Károly Róbert Csókakőhöz
csatolta királyi birtok gyanánt. 1430-tól a Rozgonyiak, a mohácsi csata elvesztése után
Kanizsai László birtokolta, míg 1543-ban a törökök be nem vették. A 145 évig tartó
török uralom a magyar lakosságot megtizedelte.
1691-ben Hochburg János udvari tanácsos szerezte meg a várost 60.000 rajnai forintért. Fia János Domonkos kezdte meg a német-ajkú lakosság betelepítését 1698-tól
a kapucinus rend behívásával. Az XVIII. század elején e bevándorlás felgyorsult, s így
a város vallási képe is átalakult a nagyrészt katolikus hitű betelepülők hatására. E bevándorlók honosították meg a szőlő- és bortermelést a Vértes oldalában. A fellendülő
gazdasági élet hatására –illetve a földesurak kérésére– Mária Terézia 1758. március
16-án kiváltságlevelet adományozott a városnak, mellyel az mezővárosi címre emel-
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kedett, és évenként négy vásár megtartására is jogot kapott. Kb. 1770-ig folyamatos
érkeztek új lakók, főleg Bajorországból és Wüttenbergából. Az 1784-es adatok szerint
Mór lakossága ekkor 4166 fő volt, melyből 36 nemes. 1846-os ‘47-es becslések szerint a 7175 lakó háromnegyede lehetett német, a maradék főleg magyar, s kis arányban szlovák illetve zsidó származású volt.
A szabadságharc egyik fontos csatája is Móron zajlott, mikor Perczel Mór hadteste
és Windischgratz hadserege ütközött meg 1848. december 29-én. A forradalom leverése után Mór lehetőségei igencsak beszűkültek, ám a kiegyezést követően –igaz a
mezőgazdaság dominanciáját megtartva– Mór fejlődésnek indult. 1870-ben a „nagy
község” mezővárosi jogállása megszűnt, s polgári közigazgatást vezettek be. 1871-ben
megalakult a Móri Iparkamara, egy évvel rá pedig két pénzintézet is alakult a településen. A XIX. század második felében alakult ki a móri borvidék mai képe, melyet a
nagyszámú szőlőtelepítés, hatósági rendeletekkel való védelem jellemez.
Az I. világháborúig tartó virágzást a vesztes háború szinte semmivé tette. A kereskedelmi lehetőségek beszűkültek, így a lakosság elszegényedett, a munkanélküliek
száma megugrott. A helyzeten a gazdasági világválság tovább rontott. Némi remény
1937-38 környékén ugyan látszott, ám az újabb világháború ezeket is letörte. Sokan
költöztek külföldre vagy más belföldi városokba. A II. világháborúban németek szállták meg Mórt, s a teljes zsidó lakosságot deportálták. A várost 1945. márciusának derekán felszabadították, ám ekkor a németek erőszakos kitelepítése kezdődött meg,
mely több mint 1700 főt érintett.
2.7.3

Mór 1984-ben városi rangot kapott.
Mór gazdasági helyzete:
Mór a Társulás gazdasági életében központi helyet foglal el. Gazdasága alapvetően
ipari jellegű, azonban az ipartól való túlzott függés veszélyeit felismerve Mór a szolgáltató szektor bővítését tűzte ki célul. A mezőgazdaság főként a szőlészetre illetve
borászatra korlátozódik, mely hírénél fogva az idegenforgalmat húzhatja magával.

2.7.3.1

Mezőgazdaság
Mór mezőgazdaságának fő profilja a borászat. A szőlőtermesztés hosszú időre
nyúlik vissza e területen. A 730 hektáros Móri borvidék –melynek Mór a része– az
ország egyik történelmi borvidéke. Az 1996-ban meghozott bortörvény kimondja,
hogy a borvidékhez Mór, Pusztavám, Söréd, Csókakő, Zámoly, Csákberény I. és II.
osztályú szőlőkataszteri besorolású részei tartoznak. A hegy- és dombvonulatok déli
lejtői, illetve a meszes talaj kedvező termőterületet nyújt a különböző szőlőfajtáknak.
A móri borvidéken körülbelül 2300 szőlősgazda foglalkozik szőlőtermesztéssel,
melynek többsége 1 hektár alatti területtel rendelkezik, leszámítva 12-14 nagyobb területet birtokló szőlőtulajdonost.
2003-ban a borvidéken 18-20 ezer hektoliter bort állítottak elő.
A móri bort leginkább belpiacokon értékesítik, emellett a gazdák nagyobb feldolgozócégeknek adják el a szőlőt.
A leghíresebb bor a móri tájról elnevezett Móri ezerjó, azonban ezen kívül még
számos minőségi borfajta termőhelye is e környék.
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A Móri borvidék és híres borai turisztikai vonzerő is Mór számára, melyre a város
vezetősége tudatosan épít. E szempontból érdemes kiemelni az ősszel megrendezésre
kerülő Móri Bornapokat, mely boraival és különböző kulturális rendezvényeivel rengeteg turistát vonz a városba.
2.7.3.2

Ipar
Az ország infrastruktúrájának köszönhetően Mór vonzó terület a magyar és külföldi befektetők számára.
A város létrehozta a Móri Északnyugati Ipari Parkot, mely a város centrumától
északnyugatra található. E közművesített terület több jelentős autóalkatrészgyártónak és különböző autóipari cégnek ad otthont. Főleg autóüléseket, kábelkötegeket, ülésmozgató automatikát, és gépkocsi-szerelvényeket gyártanak e területen.
Számos magyar kis- és középvállalkozás épít ezekre a külföldi, nyugati exporttal
foglalkozó cégekre. E magyar vállalkozások alkatrészek, alapanyagok beszállításával,
illetve összeszerelési munkákkal foglalkoznak.
Az Ipari Park rengeteg dolgozót foglalkoztat, közel 30 km távolságból ingáznak be
az alkalmazottak. Alapvetően a város gazdasága legfőképp az iparra épít, ez azonban
fontos veszélyforrás. Emiatt érdemes megemlíteni, hogy 2008 óta, a gazdasági világválság hatására folyamatosak az elbocsátások az ipari alkalmazottak között.

2.7.3.3

Kereskedelem
Kereskedelmi szempontból is Mórt tekinthetjük a térség központjának mind
nagykereskedelmi, mind lakossági szempontból, azonban a Társulás északi települései
már Kisbér, a déli települések pedig Székesfehérvár kereskedelmi vonzáskörzetéhez is
hozzátartoznak.

2.7.3.4

Szolgáltatások
A városban szolgáltató nagyvállalatok nem igazán vannak jelen, így e feladatkört a
kis- és középvállalkozásokra hárul. 2006-ban a vendéglátóhelyek száma 42 volt Móron, melyekből 4 kereskedelmi vendéglátóhely. Az ezer főre vetített vendéglátóhelyek
száma, illetve a négy kereskedelmi vendéglátóhely átlagos férőhely kapacitása is elmarad mind a regionális, mind az országos átlagétól. A Művelődési Házban Tourinform
Iroda működik.
A 2001-es Népszámlálás adatai szerint a foglalkoztatottak csupán 33,2%-a dolgozott a szolgáltatások területén, míg 64,2%-uk ipari területen talált munkát. Tehát
megállapíthatjuk, hogy a szolgáltató szektor jóval fejletlenebb, annál, mint amit a város nagysága indokolttá tenne.

2.7.3.5

Vállalkozások
Mór és a térség gazdasági fejlettsége ellenére elmarad az 1000 főre jutó vállalkozások számában az országos átlagtól. Ez Mór esetében hangsúlyosan igaz, hiszen itt
csupán 88 vállalkozás jut 1000 főre, míg Fejér megyében 104, Közép-Dunántúlon
108, az egész országot tekintve pedig 118. Ez a hátrány annak ellenére is megmaradt
Mór esetében, hogy 1997 és 2006 közötti időszakban több mint harmadával növekedett az itt működő vállalkozások száma, s ezzel mind Fejér megye, mind a KözépDunántúl ilyen irányú növekedését túlteljesítette a város.
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A városban 2007-ben mintegy 1023 működő vállalkozás volt. E vállalkozásokról
elmondható, hogy alig több mint felük foglalkozik szolgáltatásokkal (51,5%), ami az
országos átlagot jóval alulmúlja, illetve majdnem felük ipari vállalkozás (45,8%). Mezőgazdasággal pedig csupán elenyésző mértékben foglalkoznak (2,6%). Megállapíthatjuk tehát, hogy Mór alapvetően ipari termelésre rendezkedett be.
A Cég- Kód- Tár adatai szerint 7 olyan cég működik Móron, melyek árbevétele
meghaladja a 4000 millió forintot. Ezek a cégek egyben Mór legnagyobb foglalkoztatói is.
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3

HELYZETELEMZÉS, ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMAKÖRÖK
A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy Móron élő hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és
ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd.
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség
érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül attól, hogy nő vagy férfi,
egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
A fenti esélyegyenlőségi problémakörök vizsgálata nem választható el a település
és az ahhoz tartozó kistérség földrajzi elhelyezkedésétől, gazdasági és társadalmi környezetétől.

3.1

Mór Város település-szerkezete
Mór kisváros, így méretéből adódóan nincsenek határozottan elkülönülő kerületei.
Négy, viszonylag elkülöníthető része van:





Belső városrész
Ipar terület
Kertvárosi és egyéb lakóterület
Bányásztelep

Forrás: Mór Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
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A belső városrész a városközpont területe, ahol a fő közlekedési útvonalak összefutnak, itt találhatóak a közintézmények, s a város legnagyobb temploma. Mór többi
része kertvárosi jellegű, kivéve a város nyugati részén található ipari terület, illetve a
keleten fekvő, területileg is elkülönülő bányásztelep

3.1.1

Emellett fontos még kiemelni Mór szegregált külterületi településrészét,
Árkipusztát, mely a várostól északra található. Árkipusztát az Árki utca köti össze
Mórral, mely a belső városrésztől 3,8 km-re található.
A belső városrész
A belső városrész Mór központja. Közintézmények tekintetében itt található a
Polgármesteri Hivatal, a városi rendőrség, az ÁNTSZ, a Körzeti Földhivatal.
Az oktatási és művelődési intézmények közül a városrészben található a Radó Antal Könyvár és Művelődési Központ, mely a Lamberg-kastélyban található. Továbbá
ebben az épületegyüttesben tevékenykedik az országos hírű Képző- és Iparművészeti
Szabadiskola. Itt található a Radnóti Miklós Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Perczel Mór Szakközépiskola, illetve az utóbbi szakkollégiuma.
A kereskedelmi-szolgáltató egységeit tekintve itt található egy kisáruház, illetve a
városi piac. Vendéglátó-egységei közül az Ezerjó Étterem, valamint a Fogadó az
Öreg Préshez emelhető ki. Számos üzlet, szolgáltatóegység is található.
A belső városrész keleti részében található a buszpályaudvar.

3.1.2

Egyházi létesítmények közül a belső városrészben található a római katolikus és a
kapucinus templom.
Az ipari terület
A Móri Északnyugati Ipari Park területén 1992-ben jelent meg az első multinacionális nagyvállalat, melyet azóta több követett. (A legjelentősebbek DEX Dräxlmaier
Hungary Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Hammerstein Bt., Sews Hungary Kft.,
Gestamp Hungaria Kft., Benteler Kft.) A megtelepedett cégek mind autóipari beszállítók.
Az Ipari Park teljesen közművesített, emellett mellette fut 81-es főút, mely Győrt
és Székesfehérvárt köti össze, valamint a területen halad keresztül a Székesfehérvár –
Komárom vasútvonal.
A Velegi út mentén lévő ipari területeken (egykori szovjet laktanya) a magyar kisés középvállalkozások telephelyei találhatók, például FE-CO 2000, Mór Door Kft,
Mesterkéz 2001 Kft., ER-FA 2000, stb.

3.1.3

A városrészben teljes népesség 5%-a él, a Velegi út menti panelházakban.
Kertvárosi és egyéb lakóterület
A lakóövezet kertvárosi jellegű, néhol megmaradt sváb építészeti elemekkel, illetve
egy-egy, a belső városrésszel határos utca mentén pedig szocreál, panel elemekkel.
Ezen a városrészen él a lakosság több mint fele (55%)
A város „legnépszerűbb” területe a Viziváros (Béke utca, Szt. Borbála utca). Az
elmúlt másfél évtizedben itt történt a legtöbb lakóházépítés.
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Északon található az egykori állami gazdaság, mely kiemelhető a kertvárosi zónából, kis iparterületté alakult át. Borászat, gyümölcsfeldolgozás van itt, illetve a fémipar
és szállítmányozás képviselői is.
A Vén-hegy aljában található a történelmi borvidék jelleget őrző pincesor (Pince
utca, a Hársfa utca, a Zrínyi utca).

3.1.4

Némileg külön részként említhető a Kecske-hegy lábánál létrejött sport-, szabadidő- és egészségügyi központ területe.
A bányásztelep

3.1.5

A bányász-telep területileg is különálló része a városnak, melynek központjától
Vén-hegy választja el. E városrészt a centrummal a Széchenyi utca köti össze. A területen volt bányászcsaládok laknak. A terület nem mondható szociálisan hátrányos
helyzetűnek, családi házas övezet. A város népességének 11%-a él itt.
Szegregált településrészek, Árkipuszta

Forrás: maps.google.com

Mór város belterületén a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézkönyv alapján nem található szegregált település részek.
Mór Városhoz két lakott külterületi településrész tartozik, Árkipuszta és Felsődobos. Esélyegyenlőségi szempontból a –Felsődobos lakosságának rendkívül alacsony
száma miatt– szegregált településrésznek csak Árkipuszta tekinthető. Az itt élők szociális és társadalmi helyzete indokolja a célirányos esélyegyenlőségi vizsgálatot.
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A Városfejlesztési Kézikönyvben foglaltak szerint szegregátumnak nyilvánulnak a
település azon területei, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők,
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon
belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. Továbbá ezen mutatónak megfelelő területek közül az, amelyek lakónépessége a KSH háztömbszintű leválogatása alapján eléri
az 50 főt.
A fentiek alapján Mór Város Önkormányzat és antiszegregációs szakértő bevonásával, Mór külterületéhez tartozó Árkipusztán szegregátumot határolt le. Az itt élő 64
fő 58,4%-a legfeljebb általános iskolai végzettségű és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezik.
Mór Város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként elkészítette a város antiszegregációs tervét.
Árkipuszta lakossága, alacsonyan képzett, akik körében alacsony a foglalkoztatottság, igen magas a munkanélküliség. A fiatal korszerkezetű családok rendkívül alacsony jövedelemből tartják fenn magukat. melyeket önkormányzati segélyekkel egészítenek ki.
A várostól északra található szegregátum egy egykori majorság területén alakult ki. A huszonnyolc volt uradalmi cselédlakás két háztömbben megosztva, melyek a várost Pusztavámmal összekötő úttal párhuzamosan helyezkednek el. Az egyik háztömb magán-, a másik önkormányzati tulajdonban van.

Az e területen 64 fő él, a város lakosságának 0,43%-a.
3.2 A település demográfiai helyzete
3.2.1 Lakónépesség változása
2006.01.01
Állandó
lakónépesség
14789

2011.01.01

Népsűrűség
( fő/km2 )
136,17

Forrás: Települési adatszolgáltatás

Állandó
lakónépesség
14679

Népsűrűség
( fő/km2 )
135,15

Állandó
lakónépesség
változása
fő (+) (-)

Népsűrűség
változása

-110

-1,01

( fő/km2 )

Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy Mór lakossága 2006. évig meghaladta a
háromezret, a népsűrűség pedig a 136 fő/km2-t. 2006 és 2011 között, 5 év távlatában
a lakosság létszáma 110 fővel csökkent, ennek következtében a népsűrűség 1,01
fő/km2-rel kevesebb lett.
3.2.2

Lakónépesség megoszlásának változása

Életkor
15-39 év
40-59 év
60-x év
Összesen

Állandó
lakónépesség
( fő )
5634
4381
2659
12674

2006.01.01
Mór

Forrás: Települési adatszolgáltatás
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Aránya
(%)
44
35
21
100

Állandó
lakónépesség
( fő )
5482
4344
2800
12626

2011.01.01.
Mór
Aránya
(%)
43
34
22
100
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A település lakónépessége kor szerinti összetételének változását a 2006. és 2011.
év helyzetelemzést segítő adattáblák (a település saját adatszolgáltatása) közléseire
támaszkodva vizsgáljuk:
Az állandó lakónépesség 12674 fő. 2006-ban a 15-39 év közötti lakók aránya 44%,
a 40-59 év közöttiek aránya 35%, a 60 év felettiek aránya 21% volt. A 2011. évi adattábla alapján 15-39 év közötti lakók aránya 43%-ra, a 40-59 év közöttiek aránya 34%ra, a 60 év felettiek aránya 22%-ra változott.
Az arányok változását vizsgálva megállapítható, hogy 2006 és 2011 között a lakók
életkor szerinti megoszlása eltolódott, a 15-39, illetve a 40-59 év közötti korosztály
aránya 1-1%-kal csökkent, míg a 60 év felettiek aránya1%-kal nőtt
3.2.3

Népmozgalmi adatok

3.2.3.1

Mór város oda és elvándorlási adatai

Elvándorlások száma
Bevándorlások száma

2004. év
260
218

Forrás: Települési adatszolgáltatás

2005. év
262
211

2006. év
350
272

2007. év
289
190

2008. év
306
236

2009. év
218
172

2010. év
n.a.
n.a.

A 2004-es és 2009-es évben az oda és elvándorlások száma 190 és 350 fő között
mozgott. Az elvándorlók száma minden esetben meghaladta az odavándorlók számát. A vizsgált időszakban tehát az odavándorlások száma alacsonyabb az elvándorlások számánál. Az elvándorlók száma 2008-ban a legmagasabb, 2009-ben a legalacsonyabb. A továbbiakban az oda- és elvándorlókról nincs adat.
3.2.3.2

Mór város születési és halálozási adatai

Halálozások száma
Élveszületések száma

2004. év
185
142

Forrás: Települési adatszolgáltatás

2005. év
139
147

2006. év
179
150

2007. év
203
149

2008. év
151
141

2009. év
135
147

2010. év
149
n.a

Mór születési adatait tekintve a mélypont 2008. év, amikor 141 gyermek született.
Az élve születések száma legmagasabb 2006-ben: 150 fő. Összesítve, a vizsgált időszakban (2004-2010) a 2004-es évtől kezdve Móron a születések száma növekvő tendenciát mutat, kivétel 2007-es és a 2008-as év, amikor erős visszaesés látható.
Halálozási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a vizsgált időszak nagyrészében
a halálozások száma meghaladta a születések számát, ez alól kivétel a 2005-ös, illetve
a 2009-es év, amikor az élveszületések száma meghaladta a halálozások számát.
A 2010-es évvel kapcsolatban csak a halálozások számáról van adat.
3.2.3.3
Időszak
1985. év
1986. év

Éves települési statisztikai adatok
Lakónépesség
Állandó népesség
A
település
összesen férfiak
nők
területe összesen az Nők száma az év férfiak száma az
száma összesen összesen
(hektár) év végén (fő)
végén (fő)
év végén (fő)
(fő)
(fő)
(fő)
10870
14839
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Időszak
1987. év
1988. év
1989. év
1990. év
1991. év
1992. év
1993. év
1994. év
1995. év
1996. év
1997. év
1998. év
1999. év
2000. év
2001. év
2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év

Lakónépesség
Állandó népesség
A
település
összesen férfiak
nők
területe összesen az Nők száma az év férfiak száma az
száma összesen összesen
(hektár) év végén (fő)
végén (fő)
év végén (fő)
(fő)
(fő)
(fő)
10865
10865
10865
10865
10869
10870
10870
10870
10872
10872
10872
10872
10872
10872
10872
10872
10872
10861
10861
10861
10861
10861

15147
14838
14810
14746
14798
14674
14864
14811
14854
14786
14744
14730
14699
14731
14796
14787
14700
14614
14569
14466
14354
14327

7662
7711
7670
7635
7568
7547
7502
7446
7438

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

7069
7085
7117
7065
7046
7022
6964
6908
6889

15112
15188
15175
15118
15139
15050
15154
15106
15112
15026
14904
14856
14784
14792
14812
14799
14776
14789
14757
14785
14760
14734

7423
7427
7392
7364
7412
7367
7358
7291
7222
7191
7155
7151
7147
7150
7147
7178
7143
7152
7131
7106

7765
7748
7726
7752
7686
7742
7739
7754
7735
7682
7665
7629
7641
7665
7649
7629
7611
7614
7633
7629
7628

A település lakosságát, illetve nemi összetételét 1985 és 2009 között vizsgáljuk. Az
adatok helyenként hiányosak. 1986-ról és 1987-ről abszolút nincsen adatunk. 1992ben a férfiak összlétszámáról hiányos adataink vannak, illetve a nők és férfiak év végi
megoszlásáról csak 2001-től rendelkezünk adattal.
Mór lakónépességét és álladó népességét vizsgálva megállapítható, hogy a településen élők száma –bár helyenként megugrás figyelhető meg– fokozatosan csökken.
Összességében 1985 és 2009 között a lakónépesség 512 fővel, 1988 és 2009 az állandó népesség 378 fővel csökkent.
1989 és 2009 között 15188-14734 fő között mozgó állandó népesség nemek közti
megoszlásáról elmondható, hogy a nők létszáma a vizsgált időszakban mindvégig
magasabb, mint a férfiaké.
3.2.3.4

Az állandó népesség korosztályonkénti megoszlásának változás
Mutatók

Állandó népesség száma
Állandó népességből a 0-2 évesek száma
Állandó népességből a 3-5 évesek száma
Állandó népességből a 6-13 évesek száma
Állandó népességből a 14 évesek száma
Állandó népességből a 15-17 évesek száma
Állandó népességből a 18-59 évesek száma
Állandó népességből a 60-x évesek száma

2003.
év
14799
397
387
1382
193
593
9465
2382

2004.
év
14776
403
408
1279
210
561
9492
2423

2005.
év
14789
415
403
1222
179
571
9530
2469

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/
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2006.
év
14757
416
412
1167
186
578
9505
2493

2007.
év
14785
424
409
1128
175
577
9502
2570

2008.
év
14760
416
413
1084
173
551
9464
2659

2009.
év
14734
430
401
1073
162
533
9395
2740

2011.
év
14578
436
420
1062
135
512
9068
2945
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3.2.3.5

Az állandó népesség nemenkénti megoszlásának változása

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

3.2.3.6

Az ifjúsági korcsoport megoszlásának változása

Mutatók

2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2011

Férfi
nő
összesen
Férfi
nő
összesen
Férfi
nő
összesen
Férfi
nő
összesen
Férfi
nő
összesen
Férfi
nő
összesen

0-14
Állandó
Ifjúsági korosztály éves
népesség korosztály
aránya
száma
(fő)
7178
2961
41,3%
1157
7611
2766
36,3%
1062
14789
5727
38,7%
2219
7143
2877
40,3%
1150
7614
2692
35,4%
1031
14757
5569
37,7%
2181
7152
2790
39,0%
1116
7633
2626
34,4%
1020
14785
5416
36,6%
2136
7131
2699
37,8%
1081
7629
2558
33,5%
1005
14760
5257
35,6%
2086
7106
2622
36,9%
1047
7628
2509
32,9%
1019
14734
5131
34,8%
2066
7068
2725
38,6%
1052
7510
2582
34,4%
1001
14578
5307
36,4%
2053

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

15-17
éves
száma
(fő)
298
273
571
291
287
578
295
282
577
277
274
551
289
244
533
275
232
507

18 éves
száma
(fő)

19 éves
száma
(fő)

108
91
199
89
83
172
87
99
186
112
96
208
91
97
188
87
92
179

124
101
225
108
91
199
93
84
177
87
102
189
111
96
207
125
116
241

20-29
éves
száma
(fő)
1274
1239
2513
1239
1200
2439
1199
1141
2340
1142
1081
2223
1084
1053
2137
1186
1141
2327

A gyermek és ifjúsági korcsoportokat a település állandó népességéhez viszonyítva
vizsgáltuk. 2005 és 2009 között az ifjúsági korcsoport száma és aránya fokozatosan
csökken. 2011-ben 2009-hez képest egy kisebb, 1,7%-os ugrás figyelhető meg, azonban a 2005-ös adathoz képest az arány még így is jóval kevesebb.
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A legnagyobb csökkenés 2007-es évhez képest a 20-29 éves korosztályban történt. A vizsgált időszakban a csökkenés 117 fő. A legkisebb létszámcsökkenés a 1519 éves korosztályban történt 2005 után, mely a vizsgált időszakban 5 fő. Míg 2005ban a gyermek és fiatalkorúak létszáma 5727 fő, a korcsoport település össznépesség
arányában 38,7 %, addig 2011-ben 5307 fő, a korcsoport település össznépesség arányában 36,4% . A gyermek és ifjúsági korcsoport népesség száma a vizsgált időszakban 420 fővel csökkent..
3.2.4

Mindezek az adatok a település népességszámának csökkenését támasztják alá.
Demográfiai helyzet a szegregátumban, Árkipusztán 8
Árkipusztán 64 fő él, ami a város lakosságának 0,43%-a. 14 éves és annál fiatalabbak aránya magasabb a városihoz képest. A 14 évnél fiatalabb népesség 28,9%-t tesz
ki, ami 11 százalékponttal magasabb a városi átlagnál. A 60 évesnél idősebbek 7,4%-t
adják a lakosságnak, míg a város egészére nézve kétszer ekkora az arányuk.
Az országos, régiós, megyei és a városi helyzethez képest egyaránt nagyon alacsony a képzettségi szint a szegregátumban. A 15 évesnél idősebb lakosság 84,4%nak legfeljebb 8 általános végzettsége van, a 25 évesnél idősebbek csupán 2,8%-nak
van felsőfokú végezettsége.
A közösségi közlekedés távolsági járatokkal biztosított, melyeknél a nem megfelelő közlekedési menetrend miatt pedig nehéz a városi munkahelyekre bejárni.
Árkipusztán az aktív korú népesség 38%-a dolgozik. Minden második háztartásban nincs foglalkoztatott személy. A településrészen működik a Pfiffer bútorgyár, valamint egy mezőgazdasági vállalkozás.
A szegregátumban élő aktív korú népesség kétharmadának nincs rendszeres jövedelme, míg Móron csak egyharmada van ilyen helyzetben.

3.3 Munkavállalás, megélhetési, lakhatási-és életfeltételek
3.3.1 Foglalkoztatás
A Közép-Dunántúl Magyarország gazdaságilag egyik legfejlettebb régiója, annak
ellenére, hogy az elmúlt években kipattant gazdasági világválság ezt a régiót sújtotta
talán a legjobban, mivel a régióban (ezen belül is Fejér megye északi részén kiemelten
a móri ipari övezetben) jelentős a gépgyártás és az autógyártásba bedolgozó ipar. Ennek eredményeként országos viszonylatban, régióban alacsony a munkanélküliség
Régió
Közép-Magyarország

15-24 évesek
21,2

25-64 évesek
8,3

Össesen
8,9

Munkavállalási korú
9,1

Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen

24,3
28,4
32,1
35,2
26,3
26,6

8,1
10,9
14,8
12,6
9,5
10,1

9,2
12,1
16,0
14,5
10,6
11,2

9,3
12,2
16,2
14,6
10,8
11,3

Közép-Dunántúl

21,3

Forrás: tADAT-táblák: http://portal.ksh.hu/

8Forrás:

9,4

10,3

10,4

Mór Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
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A belső, megyei szintű egyenlőtlenségek viszonylag nagyok. Fejér megye déli és
északi része közt jelentős a társadalmai és gazdasági különbség. Az északi részen lévő
ipari területeken viszonylag magasabb a munkavállalók aránya. A déli mezőgazdasági
vidéken alacsonyabb. Annak ellenére, hogy a kibontakozott gazdasági válság arányaiban jelentősebb munkaerő leépítéssel sújtotta a megye északi régióját.
3.3.1.1

Foglalkoztatottság, munkanélküliség, keresetek

3.3.1.1.1 A foglalkoztatási adatok változása Fejér megyében
2011 első kilenc hónapjában a Fejér megyei székhelyű legalább ötfős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél öszszesen 111 ezer fő állt alkalmazásban, 0,9%-kal több mint egy évvel korábban. A versenyszférában 1,8%-kal bővült, a költségvetési szerveknél 2,5%-kal csökkent a létszám. A fizikai és szellemi foglalkozásúak megoszlása a verseny-, illetve a költségvetési szférában jelentősen eltér egymástól. A versenyszférában dolgozók közel háromnegyede fizikai foglalkozású, számuk 7,9%-kal nőtt egy év alatt, miközben a szellemi
foglalkozásúaké mintegy 12%-kal csökkent. A költségvetési szerveknél alkalmazásban
állók héttizede szellemi foglalkozású. Létszámuk 1,2%-kal, míg a fizikai foglalkozásúaké 5,4%-kal mérséklődött. A nagyobb létszámot foglalkoztató gazdasági ágak közül
az iparban nőtt, a kereskedelemben, a közigazgatásban, az egészségügyben és az oktatásban csökkent az alkalmazottak száma.
3.3.1.1.2 A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, 2011. I-III. negyedév
Megnevezés
Fejér megye
Veszprém megye
Komárom- Esztergom
mgye
Közép-Dunántúl
Országos

Munkanélküliségi ráta
10,2%
9,3%
7,5%

Aktivitási arány
58,1 %
59,8%
60,3%

Foglalkoztatási ráta
52,2%
54,2%
55,7%

9,1%
10,7%

59,3%
56,3%

53,9%
50,3%

Forrás: tADAT-táblák: http://portal.ksh.hu/

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól kapott adatok alapján Fejér megyében a
nyilvántartott álláskeresők száma 21 ezer fő, 5,1%-kal kevesebb, mint előző év szeptemberében. A regisztrált álláskeresők között a nők voltak többségben, azonban
számuk 4,7%-kal csökkent 2010-hez képest. A 25 éven aluli és a pályakezdő álláskeresők száma egyaránt mérséklődött, az előbbi (15%-kal) 3205 főre, utóbbi (12%-kal)
2032 főre. Idén szeptemberben 1365 betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, ami
több mint kétszerese az előző évinek. Így Fejér megyében egy betölthető álláshelyre
16 álláskereső jutott. Álláskeresési járadékot 4759 főnek, álláskeresési segélyt 1780
főnek folyósítottak, ami előbbi esetében 7,5%-os, utóbbi esetében 30%-os csökkenést jelent. Nőtt viszont a szociális ellátásban részesülők száma, egy év alatt 13%-kal
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3.3.1.1.3 Munkanélküliségi adatok változása Mór városában
Regisztrált munkanélküliek számának nemenkénti megoszlásának változása

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

Az adatok alapján elmondható, hogy 2008 után drasztikusan növekedni kezdett a
munkanélküliek száma Móron. A csúcspont 2010 elején volt, amikor összesen 683
munkanélkülit regisztráltak. Ezt követően lassú csökkenés figyelhető meg, kivéve
2011 elején, amikor ismét megugrott a munkanélküliek száma. Az előző, 2010-es 593
fős adathoz képest 616 főre növekedett a regisztrált munkanélküliek száma.
A legkevesebb 288 munkanélküli között 156 férfi és 132 nő volt. A csúcspont esetén, a 683 munkanélküli között 305 férfit és 296 nőt számoltak.
Nemek arányának változása a regisztrált munkanélküliek körében

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/
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A grafikonról leolvasható, hogy 2007-ben a férfi munkanélküliek aránya 54,2%, a
női munkanélküliek aránya 45,8% volt. 2011 végére ez az arány eltolódott, ekkor
49,8% férfi, 50,2% női munkanélkülit regisztráltak. Tehát a 2007. év elején mért
8,4%-os százalékkülönbség gyakorlatilag kiegyenlítődött.
Összességében elmondható, hogy a vizsgált időszakban, a 2008-as évtől kezdve –
mely a gazdasági világválság kezdete – az összes elbocsátást tekintve a női elbocsátottak aránya növekedett a férfi elbocsátott arányához képest.
Foglakoztatási adatok változása Móron városában 2011-ben

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A fenti táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 2011 januárjától fokozatosan
csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. Míg januárban 641 regisztrált munkanélküli volt, októberben 508 fő. Ezzel párhuzamosan az álláskeresési segélyben részesülők száma is folyamatosan csökkent.
A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek száma a 2011-es év elején
140 fő volt, az októberi adatok alapján 121.
Összességében a rendszeres szociális segélyben részesülők száma is fokozatosan
csökkent. A januárban regisztrált 121 fő októberre 103 főre változott. Áprilistól júniusig egy hirtelen növekedés figyelhető meg (a márciusi 101 főről júniusra 119 főre
növekedett a szociális segélyben részesülő munkanélküliek száma), ezt követően ismét csökkenés látható.
A járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számában is csökkenés állapítható
meg. Bár júliustól szeptemberig egy kisebb emelkedés történt, az év eleji 179 főről
148 főre csökkent ez az adat.
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3.3.1.2

Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási helyzetéről
ellátást igénybe Fogyatékkal élő
Roma
vevők
férfi nő
∑ férfi nő
∑ férfi nő
∑
259 249 508
0
0
0
0
0
0
193 194 387
0
0
66
55 121
0
0
77
93 170
0
0
0
0
0
0

1. Regisztrált álláskeresők száma a településen
a) legfeljebb 1 éve álláskereső
b) több mint 1 éve álláskereső
2. Álláskeresési támogatásban részesültek száma
az adatszolgáltatást megelőző hónap zárónapján
(ennek hiányában a legutóbbi adatközlés napján dátummal):
2.1 álláskeresési járadékban részesülők száma:
63
85 148
2.2. álláskeresési segélyben részesülők száma:
14
8
22
3. Álláskeresési támogatásból kilépők száma az
23
19
42
adatszolgáltatást megelőző hónap zárónapján
(ennek hiányában a legutóbbi adatközlés napján dátummal):
3.1. Álláskeresési járadékból kilépők száma
18
19
37
3.2. Álláskeresési segélyből kilépők száma
5
0
5
4. Közhasznú foglalkoztatottak száma
0
0
0
5. Közmunka programban részt vevők
12
1
13
6. Rehabilitációs járadékban részesülők száma
8
11
19
7. A településen élő megváltozott
38
37
75
munkaképességű személyek száma, ebből:
a) 35 évnél fiatalabb
3
2
5
b) 35-55 év közötti
26
28
54
c) 55 év feletti
9
7
16
8. Akkreditációs tanusítvánnyal rendelkező
0
0
0
foglakoztatónál (176/2005 (IX. 2.) Kormány
rendelet szerint védett szervezet) foglakoztatott
személyek száma

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

Forrás: Települési adatszolgáltatás

A táblázat adatai az adatgyűjtéskor érvényes aktuális értékeket tartalmazza.
A település adatközlése hiányos a foglalkoztatottság témakörben. A regisztrált álláskeresők száma 508 fő, amely a gazdaságilag aktív korosztály 5,6 %-a. Nemenkénti
bontásban az arány: nők 5,65 %, férfiak 5,57%. Egy éve álláskereső 387 fő, több. Álláskeresési támogatásba 170 fő, álláskeresési járadékba 148 fő, segélyben 22 fő részesül a településen. Több mint, 1 éve álláskereső 121 személy, az álláskeresők 23,8 %-a.
A település nem rendelkezik pontos adatokkal a megváltozott munkaképességű, a
fogyatékkal élő munkavállalók, valamint a roma népesség körében jelentkező álláskeresők számáról, valamint nem ismert a munkanélküliek életkor szerinti megoszlása.
Beavatkozás tervezése szükséges az adatok pótlására, a hatékony lépések tervezése érdekében.
Mór városa az országos átlag alatti az álláskeresők aránya, ennek ellenére beavatkozás tervezése szükséges az állás nélküli emberek munkaerő-piaci versenyképességének növeléséért (egyrészt a munkaerőpiacra való visszatérés, másrészt a magasabb
jövedelem megszerzése érdekében)
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1. A település lakóinak jellemző foglalkoztatási
ágazatai:
a) mezőgazdaság
b) ipar
c) szolgáltatás
2. A településen jellemző-e a minimálbéren történő
foglalkoztatás?
a) nyílt munkaerőpiacon
b) közfoglalkoztatásban
3. A településen jellemző probléma-e a fekete
foglalkoztatás?

ellátást igénybe
vevők
férfi nő
∑

Fogyatékkal élő

Roma

férfi

nő

∑

férfi

nő

∑

2
4
3

2
4
3

2
4
3

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

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

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

4
2
0
5

4
2
0
5

4
2
0
5

3
5
3

3
5
3

3
5
3

n.a
n.a
n.a

n.a
n.a
n.a

n.a
n.a
n.a

5
5
5

5
5
5

5
5
5

Forrás: Települési adatszolgáltatás

A táblázatban 0-5 közötti értékkel lett jellemezve, hogy mennyire jellemző az adott
népességcsoportra a foglalkoztatási forma. Az értékek szubjektív értékeket tartalmaznak, mert az adott információról részletes adatgyűjtés nem történik.
Összefoglalva

3.3.2

3.3.2.1

A települést jellemzi egyrészt a lakosság számának enyhe fokozatos csökkenése, az
elvándorlás, illetve a természetes fogyás. A munkanélküliségi mutatók az országos átlag alattiak. A fogyatékkal élők foglalkoztatottságáról a település nem közölt adatokat,
valamint nem közölt adatokat a romák helyzetéről (az adatok pótlása szükséges). A
település adatszolgáltatása hiányos, továbbá a lakosok iskolai végzettségét tekintve a
2001-es népszámlálás adatai alapján a munkaerő piacot a képzett iskolázottság jellemzi.
Megélhetési lehetőségek a Móri kistérségben és Közép- Dunántúli régióban
Alkalmazásban állók száma és keresete9
Alkalmazásban állók

Fejér
megye

Veszprém
megye

KözépDunántúl

Országos

111,0
100,9
196 260
103,9

KomáromEsztergom
megye
81,5
101,9
198 346
102,9

száma, ezer fő
számának indexe
havi bruttó átlagkeresete, Ft
havi bruttó
átlagkeresetének indexe
havi nettó átlagkeresete Ft
havi nettó átlagkeresetének
indexe

76,5
101,2
169 289
104,5

269,0
101,3
189 342
103,7

2 691,1
99,9
210 104
104,4

130 876
103,4

131 986
102,5

115 094
102,7

126 794
103,0

39 409
105,7

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos havi bruttó keresete 196 ezer
forint, ezen belül a vállalkozásoknál dolgozóké 200 ezer, a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóké 184 ezer forint volt. Összességében a bruttó keresetek
3,9%-kal haladták meg az előző év azonos időszakit. A verseny-, és a költségvetési
szférában dolgozók bruttó keresetei ellentétes irányba változtak: míg az előbbi csoportban 5,2%-kal nőttek a keresetek, addig az utóbbinál 1%-kal csökkentek. A legnagyobb mértékű növekedés (18%) a versenyszférában dolgozó szellemi foglalkozásúak
keresetében következett be, miközben a fizikai foglalkozásúaké csupán 0,4%-kal nőtt
9

A KSH által kiadtt 2011. 3. negyedéves Fejér megyei statisztikai tájékoztató
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egy év alatt. A költségvetési szerveknél dolgozó szellemiek fizetése 4,5%-kal csökkent, ugyanakkor a fizikaiaké 7,8%-kal nőtt. A legjobban fizető gazdasági ágak a
pénzügyi, biztosítási tevékenység (282 ezer forint), az ipar (240 ezer forint) valamint a
művészet, szabadidő ágazatok (238 ezer forint) voltak. A megyében az átlagos –
családi adókedvezmény nélkül számított– nettó kereset 131 ezer forint (ezen belül a
fizikai foglalkozásúaké 104 ezer, a szellemi foglalkozásúaké 175 ezer forint) volt, átlagosan 3,4%-kal több az előző évinél.
3.3.3

3.3.3.1

Lakhatás, lakóhely

A lakhatás esélyegyenlősége

LAKHATÁSI
HELYZET
MUTATÓI

LAKOSSÁG

saját tulajdonú lakásban
élők
önkormányzati
bérlakásban élők
ebből szociális
bérlakásban élők

Fogyatékkal élő

Roma

férfi*
6857

nő*
7285

Összesen
14112

férfi
n.a.

nő
n.a.

Összesen
n.a.

férfi
n.a.

nő
n.a.

Összesen*
280

211

225

436

n.a.

n.a.

n.a.

n.a..

n.a.

45

17

19

36

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

30

Forrás: Települési adatszolgáltatás
*népességi adatok alapján becsült adat

3.3.3.2

Önkormányzati tulajdonú lakások megoszlása komfortosság szerint:
Az Önkormányzati tulajdonú bérlakások 90%-a lakótelepi összkomfortos lakás.
Központi fűtéssel rendelkeznek, általában kis alapterületű 2 szoba fürdőszobás 45-60
m2-esek. Az önkormányzati bérlakások több mint 50%-a a város szélén az ipari zónában vagy külterületen helyezkednek el.
Cím
Velegi u. 10. Ii/8.
Velegi u. 24. Ii/8.
Lakatos u. 8.
Velegi u. 18-20-22.
Velegi u. 24. Fszt. 2.
Lakatos u. 4-6.
Árkipuszta
Köztársaság tér 6
Kossuth l. U. 10
Dózsa gy. U. 6.
Deák F. U. 16-18.
Köztársaság tér 1.
Vasút u. 3.
Vasút u. 6/A.
Vasút u. 6/B.
Erzsébet tér 3.

Funkció
1 bérlakás 42 m2
1 bérlakás 49 m2
18 bérlakás
54 bérlakás
1 bérlakás 49 m2
10 bérlakás
14 bérlakás
6 bérlakás
4 bérlakás
5 bérlakás
2 bérlakás
2 bérlakás
1 bérlakás
1 bérlakás
1 bérlakás
2 bérlakás

Forrás: Mór Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Megjegyzés
társasház
társasház
1/1 önk. tulajdon
1/1 önk. tulajdon
társasház
társasház
önkormányzati
1/1 önk. tulajdon
társasház
társasház
1/1 önk. tulajdon
1/1 önk. tulajdon
1/1 önk. tulajdon
1/1 önk. tulajdon
1/1 önk. tulajdon
társasház

Az egyedi telkes önkormányzati bérlakások esetén jelentős a leromlottság.
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A szegregátumot képező Árkipusztán található önkormányzati bérlakásokból (14
db) 12 szociális alapon adnak ki. Ezen lakások fejlesztésére az Önkormányzat több
mint 20 millió forintot fordított.
3.3.3.3

Infrastruktúra a településen
1. Lakhatás
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Önkormányzati bérlakások száma
ebből szociális bérlakások száma
2. Infrastruktúra
Vezetékes vízhálózat %-ban
Csatornázottság %-ban
Szilárd burkolatú út %-ban
Szegregátum/ok száma
3. Tömegközlekedési lehetőség - van-e a
településen:
helyi tömegközlekedés
távolsági buszjárat
vasútállomás
tömegközlekedéssel közvetlenül elérhető
települések száma

5661
5%
169
14
100
98
95
2
van
van
van
83

Forrás: Települési adatszolgáltatás

Forrás: „REMEK” adatbázis: https://teir.vati.hu

Mór város az elmúlt években jelentősen fejlesztette infrastruktúráját. A fenti diagramon megfigyelhető, hogy 2006-tól lezajlott intenzív fejlesztés eredményeként a megyeihez, régióshoz és az országoshoz viszonyítva 10%-al csökkent a közmű olló aránya a településen. A településen található 5661 lakás közel 100%-a rákapcsolódott a
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közüzemi vízhálózatra, a szennyvízhálózattal ellátott lakások aránya 83%-os. A gázhálózatba bekapcsolt lakások aránya 57%-os volt a városban.

3.3.3.4

Közlekedési és kommunikációs infrastruktúra
Mór közlekedési hálózata fejlett. A közúthálózatának 95%-a aszfaltos. A település
nem rendelkezik szétszabdalt település részekkel. Rendelkezik helyi közlekedéssel,
mely a városrészeket köti össze. Mint a bevezető részben már jeleztük a távolsági
közlekedéssel történő elérése a városnak rendkívül jó.
A településen a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által GVOP pályázat keretében
kiépült a szélessávú adathálózat, mely alkalmas kábeltévé szolgáltatásokon túl, internet szolgáltatásra és egyéb csomagkapcsolt adattovábbításon alapuló szolgáltatásokra
(pl.: riasztó rendszer)
A település minden –Magyarországon engedéllyel rendelkező– mobilszolgáltató
elérhető és a hálózatok biztosítják a HSPA alapú mobil adattovábbítást, mely lehetővé teszi a mobil internet szolgáltatást. A legújabb fejlesztések eredményeként egyes
szolgáltatók megjelentek a 4G adattovábbítás lehetőségével

3.3.3.5

Infrastruktúra helyzete a szegregátumban, Árkipusztán

3.3.3.5.1 Lakáshelyzet
A lakásviszonyokat jelentősen meghatározza a településrész kialakulásának körülményei.
Az uradalmi egykori cselédlakások két tömbre oszlanak, sorház szerűek. A lakóépületek előtt az út aszfaltnélküli. A lakások 80%-a alacsony komfort fokozatú (1 szoba,
konyhás, vizesblokkal rendelkeznek).. Az Önkormányzat a lakások felújítására közel 20
millió forintot költött. Ennek ellenére is a magán tulajdonban levő lakások állaga jobbnak tekintendők.

3.3.3.5.2 Közművek helyzete
Mór település többi városrészéhez viszonyítva (a jelentős önkormányzati erőfeszítések ellenére) a szegregált Árkipuszta településrészen közmű ellátottság jelentősen roszszabb. Az itt levő lakásállománya komfortfokozati szintje lényegesen alacsonyabb a település más városrészeihez viszonyítva. A
vezetékes vízhálózat megléte ellenére számos lakásba nincs bekötve az ivóvíz. A
szennyvízhálózat nem kiépített. A közösségi
közlekedés lehetősége helyközi járatokkal
biztosított. A szilárdburkolatú utak aránya
jelentősen alacsonyabb, mint a móri átlag.
EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
6 főnél több lakóval rendelkező lakások száma
Vezetékes vízhálózat %-ban
Csatornázottság %-ban
Szilárd burkolatú út %-ban
Tömegközlekedési lehetőség
helyi tömegközlekedés
távolsági buszjárat
vasútállomás
szemétlerakók száma (db)
Legközelebbi dögkút távolsága
Állattartó telep távolsága
Belvíz-/árvízvédelmi terület távolsága
Forrás: Mór Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

128
80%
6
100
0
70
van
nincs
van
nincs
0
5-10 km
Árkipusztán van
nincs se belvíz, se
árvíz

Összegzés:
Összegezve megállapítható, hogy a település lakásállománya és infrastrukturális
helyzet lényegesen jobb az országos átlagnál. Az elmúlt években kialakult gazdasági
válság ellenére is komoly fejlesztések valósultak meg.
3.4 Szociális helyzet
3.4.1 A szociális ellátórendszer esélyegyenlősége
A szociális ellátó rendszer Mór Városban fejlettnek mondható. Az ellátó hálózat
szervesen kapcsolódik a Móri Többcélú Kistérségi Társulás feladatihoz. A településen a szociális alapszolgáltatási feladatokat a móri Szociális Alapszolgáltatási Központ
látja el. Feladata a városban és a Móri kistérségben élő idős állampolgárok szociális
helyzetének javítása, a házi gondozó szolgálat szervezeti és szakmai összefogása,
gondozás szervezése, a személyi és tárgyi feltételek hatékony működtetése és a gondozás folyamatosságának biztosítása. Családgondozás, gyermekjóléti szolgálat és információs szolgálat biztosítása. A Szociális Alapellátási Központ 2009-ben felújították, melynek eredményeként Központ épülete megújult, a tetőszerkezet héjazata lecserélésre került, és az épület homlokzata javításra került, és az intézmény egész területe akadálymentesítve lett.
Tevékenysége által 2009-ben, nagyjából minden tízedik móri lakos részesült a szociális ellátás valamelyik formájában. Ez Fejér megyei, Közép- dunántúli országos egészének értékéhez képest kedvezőnek számít. 2010-ben a főbb segélyezési formák közül a legnagyobb arányban a közgyógyellátást vették igénybe a település lakói, ezt követte az átmeneti segélyezés, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
3.4.1.1

Családsegítés:
A családsegítő szolgáltatás célja a települési önkormányzat működési területén élő
szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
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A szolgáltatást igénybevevők számának változása során a rendelkezésre álló adatok
alapján nem lehet trendekre következtetni. Az igénybevevők száma rendkívül jelentős
szórása figyelhető meg.

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

1.1. Családsegítés

Forrás: Települési adatszolgáltatás

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
1350 2506 3856

Fogyatékkal élő
férfi
45

nő
32

∑
77

Roma
férfi
46

nő
58

∑
104

A fenti táblázatban 2011-es 1-3 negyedéves adatai alapján megállapítható, hogy a
szolgáltatás iránti igény az idei évben jelentősen növekedett. A támogatásban részesültek 2%-a fogyatékkal élő 2,6%-a roma etnikumhoz tartozó.
3.4.1.2

Idősek klubja:
Az 50 férőhelyes intézmény, különböző betegségekben szenvedő gondozottak részére biztosít szakszerű ellátást:
o a szenvedélybetegségekben szenvedőknek,
o a mozgássérülteknek
o más rászorulóknak
Folyamatosan biztosított az orvosi ellátás és a napi háromszori étkezés. Az egészségügyi és mentálhigiénés ellátáson túl számos kulturális programot nyújt a szolgáltatásokat igénybevevőknek.
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Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény kihasználtsága az elmúlt 10 évben folyamatosan 80% felett volt. A 2009-es évben volt a legalacsonyabb, mely a 2011-es évben
tovább romlott (alábbi táblázat) 74%. Az intézmény szolgáltatásait jelentős számban veszik igénybe különböző fogyatékkal élők. (24%)

2.3. Nappali ellátás
Időskorúak részére

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
23
14
37

Fogyatékkal élő
férfi
3

nő
6

∑
9

Roma
férfi
1

nő
-

∑
1

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.4.1.3

Szociális étkeztetés
A Szociális Alapellátó Központ az önkormányzat által üzemeltetett Radnóti Iskola
konyhájáról napi 160 adag ebédet biztosít rászorulóknak. Az Intézmény rendelkezik
az ÁNTSZ által engedélyezett ételszállító gépjárművel, amellyel az ebédet szállítja a
város egész területére, továbbá a Móri Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás keretében Pusztavámra, Csákberénybe és Fehérvárcsurgóra. Az alábbi diagramon látható, hogy az ellátottak száma viszonylag egyenletes, de növekedő trendet
mutatott 2005-ig. Majd a kiugró 2006 év után drasztikusan csökkent.
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Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A 2008-as év utáni mélypontot követően a 2011-es év 3. negyedévéig már 232-en
vették igénybe a szolgáltatást. A fogyatékkal élők az igénylők 15,5%-a, roma etnikumhoz tartozók pedig 7,3%.

1.2. Étkeztetés

3.4.1.4

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
87
145
232

Fogyatékkal élő
férfi
15

nő
21

∑
36

Roma
férfi
6

nő
11

∑
17

Házi segítségnyújtás

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A szolgáltatást Mór városában és –Móri Többcélú Társulással kötött megállapodás keretében– Pusztavámon, Csákberényben, és Fehérvárcsurgón kilenc hivatásos gondozónő
látja el. A diagram mutatja Mór városában a házi segítésnyújtást igénybevevők számának
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változását. Látható, hogy a trendek teljesen megegyeznek a szociális étkeztetés trendjével.
Jelenleg a különböző fogyatékossággal élők a szolgáltatást igénybevevők 33%-a, míg roma
etnikumhoz egyetlen személy sem tartozik.

1.4. Házi segítségnyújtás

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.4.1.5

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
30
51
81

Fogyatékkal élő
férfi
11

nő
16

∑
27

Roma
férfi
-

nő
-

∑
0

Gyermekjóléti szolgáltatás
Az Intézmény a gyermekjóléti szolgáltatásokat nem csak Mór városában, hanem a
Móri Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás keretében a Móri kistérség
településein is. A szolgáltatások az alábbi tevékenységekre terjednek ki
1. a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
érdekében:
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés
és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való
hozzájutás megszervezése,
c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
d) a szabadidős programok szervezése,
e) hivatalos ügyeik intézésének segítése,
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése,
b) az előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) a jelző és észlelőrendszer megszervezése, összehangolása,
3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
a) családgondozás a működési zavarok ellensúlyozására,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében,
c) egészségügyi és szociális ellátás, vagy hatósági beavatkozás kezdeményezése,
d) javaslat készítése a gyermek családból való kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
4. A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
a) családgondozó biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
b) utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
5. Egyéb feladatok:
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a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslására megteszi a szükséges intézkedéseket,
c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét,
d) szervezi a helyettes szülői hálózatot,
e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását
f) kezdeményezi az önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
g) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és
feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.
Gyermekekhez kapcsolód ellátások és szolgáltatások mutatói: (2011. október)
ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
19
11
30

Fogyatékkal élő

Roma

férfi
nő
∑
férfi
1. Védelembe vétel
2
0
2
3
(Gyvt.)
2. Családbafogadás
0
0
0
0
0
0
0
(Gyvt)
3. Ideiglenes hatályú
2
1
3
0
0
0
0
elhelyezés (Gyvt)
4. Átmeneti / tartós
19
17
36
4
1
5
7
nevelésbe vétel (Gyvt)
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás mutatói
3.2. gyermekjóléti
58
21
79
4
4
8
szolgálat

nő
2

∑
5

0

0

0

0

1

8

6

14

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.4.1.6

Átmeneti ellátást biztosító intézmény, Kistérségi Iroda Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Jelentős probléma a szociális lakások alacsony száma. A szociálisan rászorulók
száma ugyan alacsony, a szociális lakásokkal szemben meglévő igények mégis nagyobbak annál, mint amekkorát ki tud elégíteni a jelenlegi lakásrendszer. Ezért a település a hajléktalan ellátást, a Móri Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás keretében, a Kistérségi Iroda Hajléktalanok Átmeneti Szállásával látja el.
A Kistérségi fenntartású tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény férőhely-kapacitása 32 fő, és amelyet jelenleg 30 gondozott vesz igénybe, így az
otthon kihasználtsága 93,75 százalék.

3.4.1.7

Gyermekek napközbeni ellátása
Mór Város Önkormányzatának fenntartásában működik a bölcsődei ellátás. Az intézményben 6 csoport dolgozik 14 szakképzett gondozóval. A férőhelyek száma
2010-ig 60 fő volt melyet 2010. decemberében az Önkormányzat 76 főre módosított.
Az elmúlt években átlagos kihasználtsági foka 94%. Jelenleg 65 kisgyermeket gondoznak. A beiratkozási adatok alapján a létszám a 2012 februárjában eléri maximálisan felvehetők számát.
2007. évben a Városi Bölcsőde általános felújítására került sor. Ennek keretében
megtörtént a csoportszobákban, folyóson, vizesblokkokban az elektromos hálózat
felújítása (vezeték és világító testek cseréje), meszelés, mázolás, a csoportszobákban
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burkolat cseréje, vizesblokkok teljes felújítása, védőnői szolgálat előtti terasz teljes átépítése, valamint a nyílászárók cseréje. A felújítás költsége: 31.500.000,- Ft volt.
A bölcsődei szolgáltatásokat igénybevevők száma az elmúlt években jelentős szórást mutat. Azonban az elmúlt években csökkenő tendencia figyelhető meg.

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A településen családi napközi ellátás nem működik.
3.4.2

Szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni támogatások

Mór Város Önkormányzat 8/1998. (III.31.) rendelete szabályozza a település szociális igazgatás és ellátó rendszer működését a településen. Ez alapján 6 pénzbeli ellátás adható szociális rászorultságtól függően:

3.4.2.1



Rendszeres szociális segély



Időskorúak járadéka



Lakásfenntartási támogatás



Ápolási díj



Átmeneti segély



Temetési segély

Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális segélyben részesülőkről a Szociális Alapszolgáltatási
Központ tart nyilvántartást. 2001 és 2002-es években jelentősen nőtt a rendszeres
szociális segélyben részesülők száma Móron.
Időszak
2000. év

Rendszeres szociális segélyben
részesítettek átlagos száma
2006.06.30-ig (fő)
19

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Rendszeres szociális segélyre
felhasznált összeg 2006.06.30-ig
(1000 Ft)
2661
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Időszak
2001. év
2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év

Rendszeres szociális segélyben
részesítettek átlagos száma
2006.06.30-ig (fő)
24
51
48
48
51
48,5
79
79
99

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

Rendszeres szociális segélyre
felhasznált összeg 2006.06.30-ig
(1000 Ft)
3695
8642
8109
9271
10883
16101
19210
22207
28221

2002 – 2006 között nem történt jelentősebb változás a segélyezettek évi átlagos
számának tekintetében. 2007-től ismét meredeken emelkedik a támogatottak száma

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A rendszeres szociális támogatás egyre nagyobb mértékben terheli meg az önkormányzatot. A támogatottak átlagos szám a bázis évhez viszonyítva 521%-ra nőtt, addig a támogatás mértéke 1061%-ra növekedett.

2. Aktív korúak
ellátására jogosult
ebből
2.1. Rendszeres szociális
segélyre jogosult
a) egészségkárosodott
személy
b) 55. életévét betöltötte
c) 14 éven aluli kiskorú
gyermeket nevel
d) önkormányzat helyi
rendelete alapján

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑

Fogyatékkal élő
férfi

nő

∑

Roma
férfi

nő

∑

67
15

37
8

104
23

19
3

16
2

35
5

-

2

2

1

2

3

13
-

5
-

18
0

1
-

-

1
0

2

1

3

1

-

1
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mentesített
2.2. Rendelkezésre állási
támogatásra jogosult
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 év feletti

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.4.2.2

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑

Fogyatékkal élő
férfi

nő

∑

Roma
férfi

nő

∑

52

29

81

16

14

30

7
45
-

6
23
-

13
68
-

8
8
-

4
10
-

12
18
-

Időskorúak járadéka
Időszak
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év

Időskorúak járadékában
részesítettek évi átlagos száma
(fő)
9
8
7
8

Időskorúak járadékára
felhasznált összeg (1000 Ft)
3165
3005
2634
2818

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

Az időskorúak járadékában részesülők évi átlagos száma az elmúlt időszakban
stagnált. A szociális rendeletben szabályozott mértékben a támogatás mértéke sem
változott

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

1. Időskorúak
járadékában részesülő

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑

2

6

8

Fogyatékkal élő
férfi

0

nő

0

∑

0

Roma
férfi

1

nő

1

∑

2

Forrás: Települési adatszolgáltatás

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Oldal: 51 / 110

Mór város esélyegyenlőségi programja

HELYZETELEMZÉS, ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMAKÖRÖK

3.4.2.3

Lakásfenntartási támogatás
A lakhatási támogatások statisztikai adatinak változása Móron 2000 és 2009 közt.
Az adatokból látható, hogy a támogatottak száma 2007-ben jelentősen emelkedett,
de a támogatási összeg csak a rákövetkezett évben növekedett jelentősen.

Időszak

Lakásfenntartás
i támogatás
esetei (pénzbeni
és természetbeni)
(eset)

2000. év
2001. év
2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év

1521
1605
1129
906
1022
1026
1299
1985
1793
n.a.

Lakásfenntartás
i támogatásban
részesültek
száma (pénzbeni

Lakásfenntartás
i támogatásra
felhasznált
összeg (pénzbeni

94
104
115
118
178
176
353

6168
7353
6213
4623
6128
7242
7572
7688
7316
9760

és természetbeni)
(fő)

és természetbeni)
(1000 Ft)

Lakáscélú helyi
támogatásban
részesültek
száma (fő)

Lakáscélú helyi
támogatás
összege (1000
Ft)

16
14

8500
10000

11
4

6800
1900

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A bázis év és 2008 viszonylatában megállapítható, hogy a támogatottak számának
növekedés és a támogatásra fordított önkormányzati költségvetési összeg nagyjából
követte egymást
A támogatott száma 129%-ra, míg a támogatási összeg 119%-ra növekedett.

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

3. Lakásfenntartási támogatásban
részesülők száma összesen
ebből természetbeni támogatásban
részesülők száma
3.1. normatív LFT-ben részesülők
ebből természetbeni támogatásban
részesülők száma
3.2. adósságkezeléshez kötött LFTben részesülők

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
156
134
290

Fogyatékkal élő

Roma

férfi
3

nő
4

∑
7

férfi
28

nő
19

∑
47

119

108

227

3

4

7

28

19

47

72
60

63
57

135
117

0
0

0
0

0
0

28
28

19
19

47
47

11

17

28

0

0

0

0

0

0
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ebből természetbeni támogatásban
részesülők száma
3.3. helyi LFT-ben részesülők
ebből természetbeni támogatásban
részesülők száma

11

17

28

0

0

0

0

0

0

50
32

77
43

127
75

3
3

4
4

7
7

0
0

0
0

0
0

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.4.2.4

Ápolási díj
Időszak

Ápolási díjban részesítettek évi
átlagos száma (fő)
67
68

2008. év
2009. év

Ápolási díjra felhasznált összeg
(1000 Ft)
21699
22137

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

4. Ápolási díjban
részesülők összesen
4.1. Szt. 41. § szerint
jogosultak száma
4.2. méltányossági
ápolási díjra jogosultak
száma

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
13
38
51

Fogyatékkal élő
férfi

nő

∑

Roma
férfi
1

nő
4

∑
5

9

28

37

1

2

3

4

10

14

-

2

2

Forrás: Települési adatszolgáltatás

Az adatokból látható, hogy 2011-ben jelentősen csökkent az ápolási díjban részesült lakók száma.
3.4.2.5

Átmeneti segély
Időszak

2000. év
2001. év
2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év

Átmeneti
segélyezésben
részesültek száma
(pénzbeni és
természetbeni) (fő)

Ámeneti segélyezés
esetei (pénzbeni és
természetbeni) (eset)

Átmeneti segélyre
felhasznált összeg
(pénzbeni és
természetbeni) (1000
Ft)
8896
12722
18950
16300
18312
14147
11491
3882
2532
4694

2777
3247
3402
3689
3587
3750
2756
746
518
822

509
582
667
458
222
133
322

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A fenti táblázatból látható, hogy az átmeneti segélyezettek szám és a ráfordított
önkormányzati támogatás mértéke folyamatosan csökkent. A segélyezettek szám
a41%-ra csökkent a támogatás mértéke 53%-ra

5. Átmeneti segélyben
részesülők száma
ebből természetbeni
támogatásban
részesülők száma

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑

Fogyatékkal élő

Roma

férfi

nő

∑

férfi

nő

∑

75

73

148

1

2

3

10

22

32

25

16

41

0

1

1

7

6

13

Forrás: Települési adatszolgáltatás
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3.4.2.6

Temetési segély:
Időszak
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év

Temetési segélyben részesültek
száma (pénzbeli és
természetbeni) (fő)
69
18
5
19

Temetési segélyre felhasznált
összeg (pénzbeli és
természetbeni) (1000 Ft)
1035
270
75
285

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

6. Temetési segélyben
részesülők száma10

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
1

2

3

Fogyatékkal élő

Roma

férfi

nő

∑

férfi

nő

∑

0

0

0

1

1

2

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.4.2.7

Természetbeni juttatások
Mór Város önkormányzata a szociális rendelete alapján természetben nyújtott
szociális támogatások közül a köztemetést, a közgyógyellátást és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot biztosítja
Közgyógyellátás

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A fenti diagram a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számának alakulását
mutatja. Látható, hogy az ellátottak száma 2003-as év kivételével folyamatosan csökkent. A bázis évhez viszonyítva az ellátásban részesült lakók száma Mór városában
59%-ra csökkent.

10

Az adatok 2011-es év 3. negyedévéig értendők
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1. Köztemetés
2. Közgyógyellátásban
részesülők száma összesen
ebből:
átmeneti gondozott, átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett kiskorú
rendszeres szociális segélyben
részesülő egészségkárosodott
személy
pénzellátásban részesülő
hadigondozott és a nemzeti
gondozott
központi szociális segélyben
részesülő
rokkantsági járadékos
I., II. csoportú rokkantsága
alapján részesül nyugellátásban,
baleseti nyugellátásban;
aki, vagy aki után szülője vagy
eltartója magasabb összegű
családi pótlékban részesül.
a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott
feltételek alapján szociálisan
rászorult személy
3. Egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság
4. Adósságkezelési
szolgáltatásban részesülők
száma

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
3
0
3
73
80
153

Fogyatékkal élő

Roma

férfi
0
16

nő
0
10

∑
0
26

férfi
0
7

nő
0
5

∑
0
12

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

1

1

1

1

2

2

5

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
28

6
26

13
54

5
6

1
5

6
11

1
3

1
0

2
3

30

28

58

3

3

6

2

2

4

4

13

17

2

0

2

0

1

1

36

44

80

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.4.2.8

Szociális segélyezési helyzet a szegregált Árkipusztán
Az önkormányzat segélyezési adatai alapján Árkipusztán rendszeres szociális segélyezésben a lakosok egyharmada részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben pedig 39%-a.
A rendszeres szociális:
2009 őszén a 146-an kapnak rendszeres szociális segélyt. Árkipusztán a lakosság
14%-ának (9 főnek) jár ez a segély.
Lakásfenntartási támogatásra.

3.4.3

A város egészét tekintve a lakások 2,7% részesül LFT-ben, míg ugyan ez az érték
Árkipusztán 50%.
A szociális ellátórendszer fejlesztésének céljai a szolgáltatástervezési koncepció
alapján

Összegzés:
A segélyezési formák többségére elmondható, hogy kistérségi, megyei és országos
szinten is jóval nagyobb arányú a valamilyen segélyezési formában részesülő népesség
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aránya, mint Móron. A városra –fenti vizsgálatok alapján– előnyös szociális helyzet
jellemző.
Ennek ellenére látható, hogy az ellátó rendszerből kiesők száma növekszik. Az intézményhálózat továbbfejlesztése indokolt, kiemelten az esélyegyenlőségi szempontból kiemelt célcsoport vonatkozásban. Külön kiemelendő, hogy a szociális intézmény
hálózat szolgáltatásainak elérése komoly terhet jelent az Árkipusztán élőknek, akiknek
jelentős száma tartozik a roma etnikumhoz.
3.5 Oktatás, képzés
3.5.1 Általános magyarországi helyzetkép
A változó gazdaság jelentős hatással lesz a közoktatásra is. A nemzeti köznevelési
törvény és annak részét képező pedagógus életpálya modell a parlament előtt van. Az
új Széchenyi terv nyújtotta pályázati lehetőség, a közigazgatás reformja, az önkormányzati rendszer és az egészségügyi rendszer átalakítása ugyanúgy hatással lesz a
közoktatásra, mint a folyamatban lévő sarkalatos törvények elfogadása.
Hazánkban viszonylag magas a hátrányos helyzetű rétegek iskolai lemorzsolódása,
és az átlagosnál gyengébb tanulmányi teljesítményük is.
Nemzetközi összehasonlításban alacsony a fogyatékkal élő fiatalok körében az integrált oktatásban résztvevők aránya. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint Magyarországon a fogyatékos személyek 13,2 %- a valamilyen speciális általános iskolában
végezte tanulmányait. Az általános iskolánál magasabb fokú végzettséggel általában a
mozgássérültek rendelkeznek, ennél kisebb arányban a vakok és a hallássérültek, az
értelmi fogyatékos tanulók pedig ebből szinte teljesen kirekesztődnek.
A fogyatékos személyek iskolai végzettsége összességében alacsonyabb, mint a
népesség egészéé. A népszámlálás adatai szerint a fogyatékos személyek 32 %- a nem
fejezte be az általános iskolát.
Szakképesítésre, illetve érettségivel 25 %- uk rendelkezik, míg egyetemi, főiskolai
végzettsége a fogyatékos személyek 5 %- ának van.
A magyarországi oktatáskutatók álláspontja szerin a fogyatékos és a hátrányos
helyzetű gyermekek később és kisebb eséllyel kerülnek be a közép- és felsőoktatásba.
A roma fiataloknak csak kevesebb, mint 5 %- a tesz érettségi vizsgát, s munkaerőpiaci esélyeiket ez jelentősen korlátozza.
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról már a bevezető mondata kiemeli az
esélyegyenlőség fontosságát.
A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog
esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés
szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban
való érvényesülés, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása
és működtetése.
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105. § (1) A helyi önkormányzat, az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv.)
(2) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való
részvétel feltétele, hogy a helyi önkormányzat rendelkezzen közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel.
(3) Az egyenlő bánásmód következményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport:
h) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban,
i) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési oktatási rendszer
vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott
szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai
szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.
(4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és
egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek
vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.
2011-ben is aktuális az Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott alábbi
kulcskérdések a XV. kerületre vonatkozóan:






Az oktatás, képzés és munkaerőpiac közötti kapcsolat.
A működő iskolarendszer társadalmi egyenlőtlenségeket kiegyenlítő és egyenlő
esélyeket biztosító szerepe.
Az oktatási rendszer fizikai infrastruktúrájának állapota.
Az egész életen át tartó tanulás gyakorlati megvalósítása
A társadalmi kirekesztődés veszélyeinek kitett és speciális képzési igényű fiatalok
oktatása.


A Város közoktatási rendszere gyorsan és rugalmasan reagált és reagál a társadalmi, közoktatási változások jelenségeire.

3.5.2

A közoktatási intézményrendszerét is többször átszervezte 2007 óta. A kerület intézményhálózata teljes körű, sokszínű, kielégíti a jelentkező képzési igényeket.
Az oktatásszolgáltatás szervezésekor, biztosításakor az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen

Mór Város Önkormányzat a 2007-ben elkészítette a Közoktatási esélyegyenlőségi
és intézkedési tervét, melyet 2008-ban felülvizsgált. A Települési Esélyegyenlőségi
Program közoktatási fejezetei integrálják a Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemezés és intézkedési tervfelülvizsgálatának lényegi tartalmi elemeit.
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Szolgáltatások fenntartói háttere

Óvodai nevelés
Általános iskolai oktatás
Alapfokú művészetoktatás
Gyógypedagógiai tanácsadás
Korai fejlesztés és gondozás
Fejlesztő felkészítés
Nevelési tanácsadás
Logopédiai ellátás
Továbbtanulási-,
pályaválasztási tanácsadás
Gyógytestnevel.
Gyermekjóléti szolgáltatás
Bölcsőde
Családi napközi
Iskolai napközi
Házi gyermekfelügyelet
Családok átmeneti otthona

X
X
X

X

X

X

-

X

X
X

X

X
X
X
X

Egyéb

X

Megyei önkormányzat

Többcélú Társulás

A feladatellátás fenntartói háttere
Intézményfenntartótársulás

Közszolgáltatások

Kiszervezett formában
non profit, civil, egyházi
szervezet, vagy
gazdasági társaság

3.5.3.1

Közoktatási szolgáltatások biztosítása Mór városába

Önkormányzat saját
fenntartású intézménye
vagy gazdasági társasága

3.5.3

X

-

-

-

-

-

X
-

-

-

-

-

A településen a közoktatási szolgáltatások fenntartói háttere az elmúlt években jelentősen nem változott

3.5.3.2

Szakember ellátottság
Feladatok

Óvodai nevelés
Általános iskolai oktatás
Pedagógiai szakszolgálat
Egészségügyi alapellátás
Szociális alapellátás
Szociális intézményi ellátás
Gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti szakellátás

Az előírt képesítés
feltételeket a
személyzet
hiánytalanul
Teljesíti
Nem
teljesíti
X
X
X
X
X
X
X
X

Hiányok megnevezése

Település közoktatási szolgáltatásainak szakember ellátottsága teljes mértékben
megfelel a képesítési kötelezettségeknek.
Mór Város fenntartásában lévő általános iskolákban a szakos tanári ellátottság biztosított.
A továbbképzések folyamatosak az intézményekben. A közoktatási intézmények
innovativitását jelzi, hogy mind a TÁMOP 3.1.4, mind TÁMOP 3.1.5 pályázati
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konstrukciókban fejlesztették a pedagógusok módszertani tudását. Ezen képzések
közt szerepeltek az eltérő képességű gyermekek oktatására való képzések is.
Az alábbi intézmények működtek 2007-ben a Városban:

3.5.4

3.5.4.1

Óvodai nevelés:
 Napsugár Óvoda
 Szabadság Téri Óvoda (2008. szeptembertől Meseház Óvoda
 Pitypang Óvoda
Az óvodai intézmény hálózatban a vizsgált időszakban változás nem történt

Feladatellátási Gyermekek,
HH
hely
tanulók
gyermekek,
megnevezése
száma
tanulók
száma

HH
gyermekek,
tanulók %

2007

2011

2007

2011

2007

2011

175

163

4

13

2,2

88

140

9

22

218

198

26

481

501

35

Napsugár
Óvoda
Meseház
Óvoda
Pitypang
Óvoda
Összesen

HHH
gyermekek,
tanulók
száma

HHH
gyermekek,
tanulók %

2007

2011

2007

2011

7,98%

0

0

0

9

15,71%

0

0

25

26

12,63%

0

60

7,2%

11,98%

0

SNI
gyermekek,
tanulók
száma

SNI
gyermekek,
tanulók %

2007

2011

2007

2011

0,00%

2

4

1,1

2,45%

0

0,00%

0

4

0

2,86%

6

0

3,03%

4

1

0,9

0,51%

6

0

1,2%

1

9

1%

1,8%

A táblázatból látható, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek aránya jelentősen nőtt
az elmúlt időszakban
A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek arányában az óvodák és évfolyamok között jelentős eltérés nem mutatható ki, és a létszámuk
sem magas.
A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya nem haladja meg az országos átlagot.
A humánerőforrás fejlesztése beiskolázási terv szerint folyamatos.
Az óvodák nevelési programjaiban változás nem történt.
Az óvodai kihasználtság
2011
Óvodába jár
Helyben lakik
Bejáró

Összese
n:

HH

HH %-a

HHH

HHH
%-a

SNI

501
483
18

47
46
1

9,38%
9,52%
5,56%

6
6
0

1,20%
1,24%
0,00%

5
5
0

A 2011-ben a Városban érvényesül a szabad óvodaválasztás

3.5.4.2

SNI
tanulók
(%)
1,00%
1,04%
0,00%

Általános Iskolai oktatás

3.5.4.2.1 Önkormányzati fenntartású (önkormányzati társulás)
Feladatellátási hely megnevezése

Petőfi Sándor Általános Iskola

HH
HH
HHH
HHH
SNI
SNI
Gyermeke
gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke
k, tanulók
k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók
száma
száma
%
száma
%
száma
%
265
38
14,34%
13
4,91%
10
3,77%
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ebből

ebből

Radnóti M. Ált. Isk.
Dr Zimmermann Ágoston Általános
Iskola
Összesen

Alsó tagozatos (1-4.)
helyben (lakhelyével
azonos településen)
bejáró
Felső tagozatos (5-8.)
helyben (lakhelyével
azonos településen)
bejáró

418

89

21,29%

20

4,78%

17

4,07%

389

50

12,85%

5

1,29%

17

4,37%

1072

177

16,51%

38

3,54%

44

4,10%

Összesen
:
564
486

HH tanulók
száma
Aránya
%
105
18,62%
92
18,93%

HHH tanulók
száma
Aránya
%
23
4,08%
19
3,91%

SNI tanulók
száma
Aránya
%
27
4,79%
23
4,73%

564
509
427

105
72
63

18,62%
14,15%
14,75%

23
15
13

4,08%
2,95%
3,04%

27
17
14

4,79%
3,34%
3,28%

509

72

14,15%

15

2,95%

17

3,34%

3.5.4.2.2 Egyházi fenntartású
Feladatellátási hely megnevezése

ebből

ebből

Szent Erzsébet Római Katolikus
Általános Iskola

Alsó tagozatos (1-4.)
helyben (lakhelyével
azonos településen)
bejáró
Felső tagozatos (5-8.)
helyben (lakhelyével
azonos településen)
bejáró

HH
HH
HHH
HHH
SNI
SNI
Gyermeke
gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke
k, tanulók
k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók
száma
száma
%
száma
%
száma
%
183

Összesen
:
100
58

27

14,75%

HH tanulók
száma
Aránya
%
8
8,00%
4
6,90%

0

0%

HHH tanulók
száma
Aránya
%
0
0,00%
0
0,00%

10

5,46%

SNI tanulók
száma
Aránya
%
4
4,00%
3
5,17%

42
83
48

4
19
9

9,52%
22,89%
18,75%

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

1
6
5

2,38%
7,23%
10,42%

35

10

28,57%

0

0,00%

1

2,86%

A fentiek alapján megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési
igényű gyermekek arányában az iskolák és évfolyamok között jelentős eltérés nem
mutatható ki, és a létszámuk sem magas, sajátos nevelési igényű gyermekek aránya
nem haladja meg az országos átlagot.
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3.5.4.2.3 Lemorzsolódási mutatók
Évfolyamismétlők száma (fő)

Petőfi Sándor Ált. Isk

Radnóti Miklós Ált. Isk

Zimmermann Ált. Isk

összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya

2008/2009
6
3
50,0%
0
0,0%
14
12
85,7%
4
28,6%
5
0
0,0%
0
0,0%

2009/2010
8
4
50,0%
1
12,5%
9
7
77,8%
3
33,3%
0
0
0,0%
0
-

2010/2011
7
1
14,3%
1
14,3%
5
3
60,0%
2
40,0%
2
1
50,0%
0
0,0%

A településen vizsgált időszakban az évismétlők száma 48%-kal csökkent. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében összesen 58%kal csökkent az évismétlők száma.
Magántanulók száma (fő)

Petőfi Sándor Ált. Isk

Radnóti Miklós Ált. Isk

Zimmermann Ált. Isk

összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya

2008/2009
10
1
10,0%
0
0,0%
5
3
60,0%
0
0,0%
3
0
0,0%
0
0,0%

2009/2010
8
1
12,5%
0
0,0%
6
3
50,0%
0
0,0%
3
0
0,0%
0
0,0%

2010/2011
7
0
0,0%
0
0,0%
6
3
50,0%
0
0,0%
3
1
33,3%
0
0,0%

Magán tanulók száma 18 főről 16 főre csökkent ez 11% csökkenést jelez. A hátrányos helyzetű tanulók körében a magán tanulók száma nem változott
Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók száma (fő)
A településen a 250 óránál többet hiányzó tanulók száma jelentősen nőtt (3 főről
12 főre). A hátrányos helyzetű tanulók körében 3-ról 5 főre. A negatív tendencia
esélyegyenlőségi szempontból beavatkozást igényel.
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Petőfi Sándor Ált. Isk

Radnóti Miklós Ált. Isk

Zimmermann Ált. Isk

összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya

2008/2009
3
3
100,0%
0
0,0%
0
0
0
0
0
0
-

2009/2010
5
2
40,0%
2
40,0%
1
0
0,0%
0
0,0%
0
0
0
-

2010/2011
5
2
40,0%
1
20,0%
2
1
50,0%
0
0,0%
5
1
20,0%
0
0,0%

3.5.4.2.4 Továbbtanulási mutatók változása
összlétszámon
belül:
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Petőfi Sándor
Általános Iskola

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Radnóti M. Ált. Isk.

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

HH-tanulók körében
fő
%

HHH-tanulók körében
fő
%

Gimnázium (fő)
12
0
0,0%
22
0
0,0%
20
0
0,0%
Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (fő)
11
0
0,0%
7
0
0,0%
13
1
7,7%
Szakiskolai képzés (fő)
20
4
20,0%
12
3
25,0%
13
3
23,1%
Nem tanult tovább (fő)
2
1
50,0%
2
1
50,0%
1
0
0,0%
Gimnázium (fő)
29
29
21
Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (fő)
20
2
10,0%
19
4
21,1%
21
3
14,3%
Szakiskolai képzés (fő)
22
3
13,6%
16
5
31,3%
22
4
18,2%
Nem tanult tovább (fő)
0
0
0

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0
0

0,0%
0,0%

1
0
0

5,0%
0,0%
0,0%

0
1
0

0,0%
50,0%
0,0%

2
3
2

9,1%
18,8%
9,1%
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összlétszámon
belül:
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Dr Zimmermann
Ágoston Általános
Iskola

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Szent Erzsébet
Római Katolikus
Általános Iskola

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2008/2009
2009/2010
2010/2011

HH-tanulók körében
fő
%

HHH-tanulók körében
fő
%

Gimnázium (fő)
23
2
8,7%
31
0
0,0%
26
3
Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (fő)
17
1
5,9%
23
3
13,0%
19
1
Szakiskolai képzés (fő)
23
3
13,0%
20
2
10,0%
16
8
Nem tanult tovább (fő)
0
0
0
Gimnázium (fő)
8
0
0,0%
11
3
27,3%
6
1
Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (fő)
5
0
0,00%
4
0
0,00%
3
1
Szakiskolai képzés (fő)
4
0
0,0%
4
1
25,0%
1
1
Nem tanult tovább (fő)
0
0
0

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0
0

0,0%
0,0%

1
1
1

4,3%
5,0%

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0
0

0,0%
0,0%

0
0
0

0,0%
0,0%

A továbbtanulási az elmúlt időszakban a településen javultak. Az érettségit adó
középfokú oktatási intézményekben jelentkezők számának aránya 70,9%, mely 7,1%kal több mint 2008/2009-es tanévben

3.5.4.2.5 Oktatás eredményessége-kompetencia mérés eredményei
Országos kompetencia-mérés
eredménye

Petőfi Sándor
Általános
Iskola

2009
Iskola
átlaga

HH
tanulók
átlaga

6. évfolyam
8. évfolyam

536
523

410
398

6. évfolyam
8. évfolyam

504
484

386
380

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

HHH
tanulók
átlaga

2010
Országos
átlag

Szövegértés
410
513
502
Matematika
386
489
484

Iskola
átlaga

HH
tanulók
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Országos
átlag

1601
1669

1421
1502

1296
1498

1483
1583

1561
1652

1451
1490

1373
1472

1498
1622
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Országos kompetencia-mérés
eredménye

Radnóti
Miklós
Általános
Iskola

Dr.
Zimmermann
Ágoston
Általános
Iskola

Szent
Erzsébet
Római
Katolikus
Általános
Iskola

3.5.5

2009

2010

Iskola
átlaga

HH
tanulók
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

513
493

482
467

479
462

Országos
átlag

Iskola
átlaga

HH
tanulók
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Országos
átlag

1515
1564

1471
1538

1464
1529

1483
1583

489
484
Szövegértés

1488
1573

1439
1528

1431
1524

1498
1622

513
502
Matematika
372
489
414
484
Szövegértés
513
502
Matematika
489
484

1509
1573

1426
1559

1336

1483
1583

1483
1613

1502
1571

1588

1498
1622

1500
1649

1456
1602

1483
1583

1485
1617

1402
1606

1498
1622

Szövegértés
6. évfolyam
8. évfolyam

513
502

Matematika
6. évfolyam
8. évfolyam

498
482

460
443

453
435

6. évfolyam
8. évfolyam

508
486

478
476

411
366

6. évfolyam
8. évfolyam

489
507

430
499

6. évfolyam
8. évfolyam

485
483

438

6. évfolyam
8. évfolyam

465
473

402

A kompetencia mérés eredmények vizsgálata alapján megállapítható, az intézmények eredményei az országos átlag eredményei körül szóródnak. Esélyegyenlőségi
szempontból beavatkozás nem szükséges
Középfokú oktatás

Feladatellátási hely megnevezése

HH
HH
HHH
HHH
SNI
SNI
Gyermeke
gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke
k, tanulók
k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók
száma
száma
%
száma
%
száma
%

FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma
297
8
FMÖ Perczel Mór Szakközépiskolája és Kollégiuma
Szakközépiskola
113
7
Szakiskola
240
17

2,7%

1

0,3%

3

1,0%

6,2%
7,1%

0
0

0,0%
0,0%

4
5

3,5%
2,1%

A településen a középfokú oktatást a Fejér megyei Önkormányzat áltál fenntartott
intézmények biztosították. A Magyar Köztársaság Kormányának döntése alapján az
intézmények 2012. január 1-től állami fenntartás alá kerülnek.
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3.5.5.1

Lemorzsolódás az intézményekben
Évfolyamismétlők száma (fő)

FMÖ Táncsics Mihály
Gimnáziuma

FMÖ Perczel Mór
Szakközépiskolája és Kollégiuma

összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya

2008/2009
8
0
43
3
7,0%
n.a
n.a

2009/2010
5
0
40
3
7,5%
n.a
n.a

2010/2011
9
0
54
5
9,3%
n.a
n.a

összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya

2008/2009
0
0
0
16
1
6,3%
n.a
n.a

2009/2010
0
0
0
0
0
n.a
n.a

2010/2011
0
0
0
1
1
100%
n.a
n.a

összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya
összlétszámon belül:
száma
HH tanulók
Aránya
száma
HHH tanulók
Aránya

2008/2009
5
0
0
38
2
5,3%
n.a
n.a

2009/2010
5
0
0
42
3
7,1%
n.a
n.a

2010/2011
5
0
0
41
4
9,8%
n.a
n.a

Magántanulók száma (fő)

FMÖ Táncsics Mihály
Gimnáziuma

FMÖ Perczel Mór
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók száma (fő)

FMÖ Táncsics Mihály
Gimnáziuma

FMÖ Perczel Mór
Szakközépiskolája és Kollégiuma

A fenti statisztika alapján megállapítható, hogy a jelentős számú a Percezel Mór
Szakközépiskolában a 250 óránál többet hiányzó tanulók száma 11,6%. Ez esélyegyenlőségi szempontok alapján, beavatkozást igényel.
3.5.5.1.1 Oktatás eredményessége-kompetencia mérés eredményei
Országos kompetenciamérés eredménye

2009

Iskola
átlaga

HH
tanulók
átlaga

FMÖ Táncsics Mihály
Gimnáziuma
FMÖ Perczel Mór
Szakközépiskolája és
Kollégiuma

535

n.a

FMÖ Táncsics Mihály
Gimnáziuma

500

HHH
Ország
tanulók os átlag
átlaga
Szövegértés
n.a
497

405

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Matematika

2010

Iskola
átlaga

HH
tanulók
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Ország
os átlag

1682

n.a

n.a

1620

497

1447

1620

490

1631

1613
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FMÖ Perczel Mór
Szakközépiskolája és
Kollégiuma

3.5.6

3.5.6.1

401

Alsó tagozatos (1-4.)
helyben (lakhelyével
azonos településen)
bejáró

ebből

1613

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskolából (megyei fenntartású) nincsenek rendelkezésre álló adatok

FMÖ Gárdonyi Géza Általános
Iskolája és Speciális Szakiskolája

Felső tagozatos (5-8.)
ebből

1475

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása

Feladatellátási hely megnevezése

3.5.6.2

490

helyben (lakhelyével
azonos településen)
bejáró

HH
HH
HHH
HHH
SNI
SNI
Gyermeke
gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke gyermeke
k, tanulók
k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók k, tanulók
száma
száma
%
száma
%
száma
%

85

Összesen
:
22
5
17
20
10
10

85

100,00%

HH tanulók
száma
Aránya
%
22
100,00
%
5
100,00
%
17
100,00
%
20
100,00
%
10
100,00
%
100,00
10
%

0

0,00%

HHH tanulók
száma
Aránya
%
0
0,00%
0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

85

100,00%

SNI tanulók
száma
Aránya
%
22
100,00
%
5
100,00
%
17
100,00
%
20
100,00
%
10
100,00
%
100,00
10
%

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatás

Óvodai nevelésben: 9 fő azaz 1,8 %
Általános iskolában: 54 fő azaz 4,3% ez jelentős emelkedés a 2008-as elemzés adataihoz
képest, amikor az SNI tanulók száma 37 fő 2.6 % volt
Az országos átlagot még mindig nem haladja meg.
3.5.7

Szakszolgálatok helyzete

Gyógytestnevelés és gyógyúszás feladatait továbbra is az intézmények képesített pedagógusai látják el. Irányítását a Radnóti Miklós Általános Iskola végzi, az alapító okiratában rögzített alaptevékenységeként alapján 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés). Logopédiai ellátás saját alkalmazott gyógypedagógusokkal
történik. A szakszolgálat ellátására
3.6 Egészségügy
3.6.1 Egészségügyi szolgáltatások fenntartásának jogszabályi alapja, a szolgáltatások
megnevezése

A helyzetelemzés készítésének időszakában a Mór Város egészségügyi mutatóit
csak nagyon korlátozottan volt lehetőség összegyűjteni. Kiemelten érvényes ez az
esélyegyenlőségi szempontok alapján vizsgált célcsoportok vonatkozásában. Ennek
okai, hogy a Településen működő Korház és járó beteg szakintézetnek nem csak a
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3.6.2

3.6.2.1

Mór város lakói tekinthetők kliensének, hanem a kistérségi –és a szabad kórház választás joga alapján– sőt ennél lényegesen nagyobb terület népessége. A település 3
gyógyszertár működik. Akadálymentesítése egyiknek sem megoldott.
Alapellátás
Háziorvosi ellátás
A város egészségügyi és szociális ellátó hálózatában 10 háziorvos és házi gyermekorvos praktizál.

2000. év
2001. év
2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év

Működő
Működő házi Háziorvosi
A házi
A házi
háziorvosok gyermekorvosok szolgálathoz gyermekorvosi gyermekorvosi
száma
száma 12.31-én
tartozó
ellátásban a
ellátásban a
12.31-én
(fő)
körzeti
rendelésen
látogatások
(fő)
ápolónők
megjelentek
száma
száma (fő) száma (eset) összesen (eset)
6
4
7
25632
1754
5
4
7
25570
1495
6
4
7
23202
1140
6
4
8
24717
1196
6
4
8
23406
1171
6
4
8
23822
961
6
4
8
25858
983
6
4
9
23558
810
6
4
10
26011
723
6
4
10
24552
669

2009/2001-es év adatai %-os formában

95,8%

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

38,1%

A
A háziorvosi
háziorvosi ellátásban a
ellátásban a
lakáson
rendelésen
történt
megjelentek beteglátogatás
száma (eset)
(eset)
71890
7527
73270
8639
77940
8593
83437
9566
84360
9400
90398
9670
89566
9230
73097
6606
80389
6721
86712
6990

120,6%

92,9%

A fentiek apján látható, hogy a háziorvosi praxisok száma évek óta állandó. Megfigyelhető tendencia, hogy a beteglátogatások száma jelentősen csökkent a vizsgált időszakban, míg a rendeléseken megjelentek száma a gyermekorvosi ellátásban jelentősen csökkent a háziorvosi ellátásban pedig növekedett.
Az alábbi diagram a háziorvosi ellátásban részesülők és a lakónépesség %-os arányának változását fejezi ki.

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/
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3.6.2.2

Védőnői ellátás:

8. Egészségügyi ellátás
keretében végzett
felvilágosító tevékenység
által az elmúlt évben
elért személyek száma

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
901
1066 1967

Fogyatékkal élő
férfi
38

nő
14

Roma

∑
52

férfi
n.a

nő
n.a

∑
n.a

Forrás: Települési adatszolgáltatás

A betöltött védőnői állások száma az elmúlt évtizedben-nagyságrendekben nem
változott. Jelenleg szakképzett 7 védőnő látja el a védőnői feladatokat.

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

3.6.2.3

Egészségügyhöz kapcsolódó társadalmi biztosítási ellátások

1. Tny. szerinti saját jogú
nyugellátásban részesülők
összesen
ebből:
öregségi nyugdíjban
részesülők száma
rokkantsági nyugdíjban
részesülők
baleseti rokkantsági
nyugdíjban részesülők
5. Közlekedési támogatást
kap

ellátást igénybe
vevők
férfi
nő
∑
1634 2042 3676

Fogyatékkal élő
férfi
n.a

nő
n.a0

∑
n.a

férfi
n.a

nő
n.a

∑
n.a

1016

1335

2351

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

261

237

498

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

291

257

548

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

49

68

117

n.a

n.a

n.a

Roma

n.a

n.a

n.a

Forrás: Települési adatszolgáltatás

Települési adatszolgáltatásnál jelentős gond, hogy esélyegyenlőségi szempontból
releváns célcsoport vonatkozásában nem állnak rendelkezésünkre adatok.
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3.6.3

Szakellátás

A városban működő kórház kapacitásai az egészségügyi reform kezdeti lépéseit
követően mintegy kétharmadával csökkentek. A fejlődés iránya jelenleg a területi
kórházi státusz megerősítése, és ezzel párhuzamosan a fekvőbeteg ellátási kötelezettség a kiemelt kórházak irányába történő átadása és a meglévő szakembergárdával az
alapellátás, járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészet irányába történő elmozdulás.
Ezt a fejlesztést város TIOP 2.1.3 keretében benyújtott, az aktív kórházi ellátásokat
kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztését célzó nyertes pályázata is támogatta. Az
átalakítás keretében, az aktív fekvőbeteg ellátó kapacitások szűkítésével párhuzamosan, az ezeket kiváltó egynapos-, nappali és kúraszerű kórházi ellátások, az otthoni
szakápolás és a járóbeteg-szakellátás kapacitásainak bővítése, illetve terápiás ellátások
fejlesztése, IT fejlesztésre, egészségfejlesztési központ kialakítása valósult meg.
A Település Városfejlesztési koncepciója alapján a jelenlegi Milleneumi park körzetében Sport és szabadidő és egészségügyi központ terület kerül kialakításra és jelentős fejlesztésre, mely szervesen kapcsolódik az eddig városfejlesztéshez.
2008-ban a Móri Kórház a járóbeteg ellátására szolgáló épület átalakítására, orvosi
eszközök és informatikai fejlesztésekre 690.616.800,- Ft támogatást nyert, amelyhez
az Önkormányzat 76.735.200,- Ft önrészt biztosít. Ezzel megteremtődtek –a kor igényeit tökéletesen kielégítő– színvonalas egészségügyi szolgáltatáshoz infrastrukturális
feltételei.
Összes működő kórházi
ágyak száma (db)

2000. év
2001. év
2002. év
2003. év
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év

2009/2001-es év adatai %-os
formában

194
170
170
167
167
172
172
193
97
97
50,0%

Az elbocsátott A kórházakban
betegek száma a
ténylegesen
kórházakban teljesített ápolási
(fő)
napok száma
(nap)
4555
40517
5218
44959
5252
42592
5456
42615
5210
40344
5591
39774
5494
39785
4176
31710
3076
24687
2491
29933
54,7%
73,9%

Kórházakban
teljesíthető
ápolási napok
száma (nap)
62264
65230
62050
61591
60360
61940
62780
68555
53675
35405
56,9%

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A fenti adatok a kórházi állátás mutatóinak változását jelzik. Ezekből látható, hogy
2000. évhez viszonyítva a kórház kapacitási mutatói jelentősen csökkentek. Ennek fő
oka 2008-ban lezajlott kórházi reform során, a támogatott korházi ágyak számának
felére csökkenése
Járóbeteg szakellátás a Kórházhoz szervesen kapcsoló rendelőintézetben történik,
melynek felújítása szintén megvalósult a 2010-ben befejeződött európai uniós pályázati projekt keretében. Az alábbi diagramból látható, hogy a 2004-2009-es év viszonylatában mind a beavatkozási esetek számában, mind a szakorvosi munkaórák számáEURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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ban csökkenés mutatkozott. A változási trendek azonban jelentősen eltérnek egymástól. A település lakossága a tárgyidőszakban 2,5%-ot, a beavatkozási esetek száma
25,6%-ot, a szakorvosi munkaórák 11,8%-ot csökkentek. Ezen trendek vizsgálata
mélyebb elemzéseket igényelnek, de esélyegyenlőségi szempontból fennáll a lehetősége, hogy egyre jelentősebb azon hátrányos helyzetű csoportokban élő lakosok száma,
akik nem tudják igénybe venni a szakorvosi ellátás szolgáltatásait.

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

Összegzés
A fentiek alapján megállapítható, hogy a település egészségügyi ellátottsága jelentősen meghaladja az régiós és országos átlag színvonalát. Egyszerre figyelhető meg a
rendszer leépülésének jelei és a kimagasló fejlesztések. Alapvető feladatnak tekintendő, hogy az esélyegyenlőségi szempontból célcsoportnak tekintendő népesség egészségügyi helyzetéről és annak változását követő információs rendszer alakuljon ki.
Ennek alapja, hogy jelentősen szükséges az önkormányzati hivatal és a szakorvosi ellátást biztosító kórház közti információs szolgáltatási együttműködés fejlesztése. Az
egészségügyi ellátó rendszer minden társadalmi réteg számára egyenlő eséllyel elérhető. Egyetlen csoport sincs kizárva a szolgáltatásokból. Az épületek akadálymentesítése részben megoldott. A Korház és a járóbeteg szakellátó intézet a 2010-ben befejeződött felújítás eredményeként akadálymentesen megközelíthető, valamint komplex
belső akadálymentesítéssel rendelkezik
3.7

3.7.1

Kultúra, sport és szabadidő
Mór Városa lakossága a város méretéhez viszonyítva gazdag szolgáltatásokat biztosít a közművelődés sport és szabadidő eltöltés területén. A szolgáltatások a település minden lakója számára egyenlő mértékben elérhető, de sajnos az esélyegyenlőségi
szempontból célcsoportnak számító lakosság számára nem biztosított a szolgáltatások akadálymentes elérése.
Közművelődés
A belvárosban található Lamberg katélyban található Mór Önkormányzat fenntartásában működő Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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A Művelődési Központ Wekerle Sándor egykori miniszterelnök emlékszobát és
sváb emlékszobát működtet.
Szolgáltatásai:





Könyvtári szolgáltatások
Múzeum pedagógia szolgáltatások
Barokk jelmezes barangolás
Települési kulturális rendezvények szervezése:
o Móri Szent György - heti Vigasságok (április 14-24.)
o Múzeumok Éjszakája (június 18.)
o Nyári Zenei Estek, „MÓRIKUM" kultúr-fröccs-fesztivál (augusztus 19-20-21)
o Móri Bornapok, Népzenei és Néptánc Fesztivál (szeptember 29.október 2.)
 Számos civil szervezetnek ad otthont
o Radó A. KMK Ezerjó Nyugdíjasklub
o Radó A.KMK Mazsi Tánccsoportja
o Radó A.KMK Rozmaring Táncegyüttes
o Radó A.KMK Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus
o Radó Antal KMK. Móri Vegyeskar
 Együttműködés más civil szervezetekkel
o Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Tánccsoport/ Táncegyesület
o Képző és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány
o MIKSZ Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége
o Móri Fúvószenei Egyesület
o Móri Néptáncbarátok Egyesülete Forgatós Néptáncegyüttes
Az épület jelen állapotában nem akadálymentes. Nagyobb kulturális rendezvényeinek szervezésekor nem jellemző, hogy esélyegyenlőségi célcsoportoknak külön szolgáltatásokat biztosítana.
3.7.1.1

Könyvtári szolgáltatások:
Az alábbi táblázatban az látható, hogy a könyvtári szolgáltatásokat igénybevevők
száma jelentősen csökkent (29.6%-kal), míg a kölcsönzött könyvtári egységek száma
(könyv, multimédia) 9,6 %-kal nőtt az állomány 3,4%-os csökkenése mellett.
A lakosság enyhemértékű csökkenése mellet vélelmezhető, hogy a hátrányos helyzetű csoportok azok, melyek egyre kevésbé látogatói az intézménynek (ilyen irányú
statisztika nem áll rendelkezésre)

2000. év
2001. év
2002. év

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

A települési könyvtárak
A települési
egységeinek száma (leltári könyvtárakból
állomány) (db)
kölcsönzött
könyvtári
egységek
száma (db)
82313
55392
82974
56140
83373
55862

A települési
könyvtárak
beiratkozott
olvasóinak
száma (fő)
1975
1834
1990
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A települési könyvtárak
A települési
egységeinek száma (leltári könyvtárakból
állomány) (db)
kölcsönzött
könyvtári
egységek
száma (db)
2003. év
82890
55806
2004. év
83392
54331
2005. év
84433
62123
2006. év
85895
60372
2007. év
82668
57419
2008. év
83732
55503
2009. év
79498
60724
Az állomány csökkenésének
-3,4%
9,6%

météke

A települési
könyvtárak
beiratkozott
olvasóinak
száma (fő)
2017
1974
1924
1571
1489
1406
1390
-29,6%

Forrás: Statisztikai Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/

A Város önkormányzata a 2011-es költségvetési évben 5.960 eFt-tal támogatta a
település civilszervezeteit. Ezek között öt szervezet az, amely a fogyatékossággal élők,
vagy esélyegyenlőségi szempontból hátrányos társadalmi csoport által szerveződött
vagy támogatására jött létre:
 Bice-Bócák, Hátrányos Helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete
 Vakok és Gyengénlátók Fm.Szervezete Móri Csoportja
 Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szervezet
 Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Móri Szervezete
 Radó A. KMK Ezerjó Nyugdíjasklub
Az alábbi táblázatból az látható, hogy a településen csak az Erzsébet téri Művelődési Ház akadálymentes, de az infokommunikációs akadálymentesítés itt sem megoldott
Település: Mór város

Intézmény neve és címe
Lamberg kastély
Erzsébet téri Művelődési ház
Felsődobosi Művelődési Ház
Település összesen:

Akadálymentesen
megközelíthető
az épület
igen
X
1

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.7.2

nem
X
X
2

Az
akadálymentesítésre
fordított összeg ezer
forintban

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

Az épületen
belüli
akadálymentesítés
megtörtént
igen
0

nem
X
X
X
3

Az épületen
belüli
komplex
akadálymentesítés
megtörtént
igen
nem
X
X
X
0
3

Sport

A Wekerle Sándor Szabadidőközpont a város sport és szabadidős tevékenységének központja. Játékcsarnoka 44 m x 22 m-es parkettás talajborítású hitelesített kézilabda pályájával, 400 ülőhelyes és 200 állóhelyes lelátójával, korszerű hang- és műszaki technikájával (2 eredményjelző) méltán tartozik az ország legmodernebb létesítményei közé. Tovább növeli a lehetőségeket a változtatható nagyságú színpad, ahol
színházi előadások, kulturális események, vállalati rendezvények, fesztiválok, bálok
megrendezésére van lehetőség. A létesítmény kiválóan alkalmas edzőtáborok, nemEURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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zetközi kézilabda, kosárlabda, röplabdamérkőzések, tollaslabda versenyek megrendezésére is.
A szabadidőközpont közvetlen szomszédságában található egy füves és egy salakos nagyméretű labdarúgópálya, valamint egy salakos futópálya 400 méteres futókörrel és további 2 db kisméretű salakos labdarúgópálya. Mindezeken felül a sporttelep 2
salakos teniszpályával is rendelkezik.
A Szabadidőközpont uszodájában van egy 6 sávos 25 méter hosszú versenymedence és egy tanmedence. Az úszásoktatás mellett finn szauna, infrakabin és szolárium szolgáltatás is igénybe vehető. Az uszodában alábbi foglalkozásokat tartják:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

babaúszás
gyógyúszás
gyermek úszásoktatás kezdőknek és haladóknak
felnőtt úszásoktatás hölgyek és urak számára egyaránt, akár férfi oktatóval is
iskolai úszásoktatás
aquafitness
egyesületi edzések
gyerek úszásoktatás 4 éves kortól
öttusa
úszó edzés
gyógytestnevelés
búvároktatás

A sportlétesítmények szolgáltatásait Mór minden lakója egyenlő eséllyel veheti
igénybe. Egyetlen társadalmi réteg sincs a szolgálásokból kizárva. Létesítmények akadálymentesítése részben megoldott.
Mór város sport szervezetei:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mór 1 Női Labdarúgó Csapat
Móri SE Kosárlabda Szakosztály
Móri „Petőfi" Horgász Egyesület
Móri Úszó Egyesület
Móri SE Sakk Szakosztály
Móri SE Asztalitenisz Szakosztály
Mini Tenisz Egyesület
D-03 Postagalambsport Egyesület
Móri Kézilabda Sport Club
Ezerjó SE Tollaslabda Szakosztály
Móri SE Labdarúgó Szakosztály
Körzeti Diáksport Bizottság
MTTOE Móri Városi Szervezete
Móri Öttusa Egyesület
Mór Város Sportjáért Alapítvány

A szervezetek támogatására Város önkormányzata a 2011-es költségvetési évben
5.617 eFt-ot biztosított. A sport szervezetek egyike sem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést a település egyetlen népcsoportjával szemben sem.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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Az épületek akadálymentes elérése a Wekerle Sándor Szabadidő Központban
megoldott, de a belső komplex akadálymentesítés itt sincs megvalósítva.
Település: Mór város

Intézmény neve és címe
Wekerle Sándor Szabadidő Központ (Mór,
Táncsics M. u. 27.)
Móri SE Labdarúgó Egyesület létesítménye
(Mór, Táncsics M. u. 25.)
Település összesen:
Forrás: Települési adatszolgáltatás

Akadályme
nte-sen
megközelít
hető az
épület
ige
n
X

nem
-

1

Az
akadálymente
sítésre
fordított
összeg ezer
forintban

Az
épületen
belüli
akadályme
nte- sítés
megtörtént

Az
épületen
belüli
komplex
akadályme
nte- sítés
megtörtént
ige nem
n
X

nem

n.a

ige
n
-

X

n.a

-

X

-

X

1

n.a

0

2

0

2

X

Összegzés:
Összességében megállapítható, hogy a település fejlett kulturális és sportszolgáltatásokat biztosít az itt élők és a környező települések számára. A szolgáltatások szervezése és kialakítása során nem történik hátrányos megkülönböztetés, sem jogellenes
elkülönítés. Az megállapítható, hogy az árkipusztai szegregált település lakói számára
az intézmények elérhetősége nehezebb, mint a település többi városrészében lakóknak. Az intézmények akadálymentes elérése részleges, belső komplex akadálymentesítés pedig egy intézményben sincs megoldva.
3.7.3

Ifjúsági feladatok

Iskola-és ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Móron 5 általános iskola, valamint 2 középiskola részvételével működik az Iskolaés ifjúság-egészségügyi Szolgálat. A Szolgálat célja az iskola-és ifjúság-egészségügy feladata a tanulók egészségének védelme. Az általános iskolák mindegyikében van kialakítva orvosi szoba. Itt történik a tanulók védőnői és iskolaorvosi szűrővizsgálata.
A szolgáltatás keretében az intézményekben minden héten védőnői fogadóórákat
tartanak, melyekre az iskola tanulói elmehetnek. A tanácsadó szolgáltatás biztosítása
során a nem móri tanulók is kaphatnak egészségügyi tanácsokat, továbbá semmilyen
hátrányos megkülönböztetés, sem jogellenes elkülönítés nem történik.
Bursa Hungarica
Mór Város Önkormányzata már évek óta biztosítja a szociálisan rászoruló felsőoktatási intézménybe járó fiatalok számára a Bursa Hungarica pályázat lehetőségét.
Az odaítélés szempontjai közt kiemelten jelennek meg a szociális rászorultság
szempontjai. A döntés során sem közvetett sem közvetlen hátrányos megkülönböztetés nem történik.
Küzdelem az ifjúsági bűnözés ellen
A településen működő rendőrkapitányság által biztosított adatok alapján látható,
hogy az elmúlt években a fiatalkorúak által történt elkövetések az összes elkövetés
EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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10%-a körül ingadozik. Arról nincs statisztikánk, hogy milyen mértékben érintetek az
esélyegyenlőség szempontjából hátrányos helyzetben levő csoportok. (romák,
szegregátumban élők)
Megnevezés
Összes elkövető
Gyermekkorú elkövető
Gyermekkorú elkövető az összes
elkövető %-ában
Fiatalkorú elkövető
Fiatalkorú elkövető az összes
elkövető %-ában

A gyermek- és fiatalkorúak bűnözési adatai a
kerületi rendőrkapitányság illetékességi területén
2006
2007
2008
2009
2010
344
264
301
233
252
15
5
6
7
5
4,4%
1,9%
2,0%
3,0%
2,0%
33
9,6%

22
8,3%

31
10,3%

24
10,3%

21
8,3%

a kitöltés
dátumáig
2011
240
5
2,1%
25
10,4%

Forrás: Települési adatszolgáltatás

3.8 Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
3.8.1 Kommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen biztosított a Móri Többcélú Kistérségi Társulás GVOP pályázatának keretében kiépített szélessávú informatikai hálózatán a városi televízió szolgáltatás. A televízió műsorszerkezetében minden adásnap megjelenik a móri német kissebség számára német nyelven sugárzott nemzetiségi műsor. A hírműsorokban jeltolmácsot anyagi okok miatt nem alkalmaznak.
A televízió honlapján biztosított a hírműsorok letöltése
Mór Város Önkormányzat a jogszabályi meghatározásokanak megfelelően tesz
eleget az elektronikus információs szolgáltatási kötelezettségének. A www.mor.hu
honlap részletes és többségében naprakész információkkal látja el a település lakóit.
Az esélyegyenlőségi szempontból figyelemmel kisírt célcsoportoknak strukturált alrendszer nem található.

3.8.2

A weblap akadálymentes verzióval nem rendelkezik, mely lehetővé tenné a gyengén látók számára az információs szolgáltatások igénybevételét. Ez alól kivétel a város információszabadság oldalai.
Közintézmények elérhetősége
A településen levő egyéb (a vizsgált egészségügyi és sport intézmények kivételével)
közszolgáltató intézmények közül egyik sem tekinthető akadálymentesen elérhetőnek.
Ez érvényes az egyéb alapellátást végző kereskedelmi és szolgáltatásokat végző vállalkozások épületeire is. Kiemelt feladat a település infrastrukturális fejlesztése során a fogyatékkal élők számára az alapellátást és közszolgáltatást biztosító
épületek akadálymentes elérhetőségének biztosítása, továbbá belső akadálymentesítés kialakításának megkezdése „A fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról.” szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásainak
megfelelően

3.9

Nemek esélyegyenlősége
Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal nem rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében. A nők és fér-

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Oldal: 75 / 110

Mór város esélyegyenlőségi programja

HELYZETELEMZÉS, ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMAKÖRÖK

fiak közötti egyenlőség vizsgálatához azonban a lehető legrészletesebb adatok, információk szükségesek az önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és témakörökben.
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni:
sokszor maguk a nők – különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a
leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti
szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednének el a
férfiakhoz képest.
Bármily nehéz is a nemek helyzetére érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat
gyűjteni (hiszen ezeket még a nagy adatgyűjtő szervek – munkaügyi központok,
KSH, APEH vagy OEP – sem kérik kellő részletességgel), mégis meg kell próbálni a lehető legpontosabb információkat beszerezni.
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl.
Alkotmány 66 és 70§, Munka Törvénykönyve 5§, és természetesen az EbTv), de a
nők és férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség
természetének, okainak feltárását és persze felszámolását nem írja elő jogszabály. A
nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben
gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a
nemek közötti egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában –
nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi szolidaritásérzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség:
pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és nők – közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű.
Ahhoz, hogy egyáltalán szembenézhessünk a problémákkal, első és legfontosabb
lépésként érzékeny háttérelemzéseket kell készíteni. Látnunk kell, hogy egy sor gazdasági, szociális, gyermekvédelmi, munkaügyi, bűnözési, egészségügyi problémának
nincs megoldása, ha nem gender - érzékeny eszközökkel nyúlnak hozzájuk. Az adatok elemzése, az általuk tükrözött társadalmi folyamatok feltárása segít megérteni,
hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek – a látszattal és a gyakran hangoztatott
ideológiákkal szemben – nem lelki, nem is biológiai alapokon nyugszanak elsősorban,
hanem politikai, hatalmi, gazdasági természetük van.
A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennapokban is érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. A kormány a programjában ígéretet tett az Európai Unió irányelveinek
következetes érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt fontosságot tulajdonítanak az
élet minden területén a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja felszámolásának, és
meghatározzák a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg elismert
terminológiáját is, a gender mainstreaming szóhasználatát.
A Települési Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program –

két úton is szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak egyenlőségének előmozdítását szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedőEURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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en, „horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők és a férfiak eltérő helyzetét és
szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó tervezés és tevékenység révén.
Mindkét útra szükség van. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a
nemek közötti egyenlőség konkrét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel vagyunk erre: az egészségügyben, az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos emberek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a helyi- és a nagypolitikában és a kultúrában is. Figyelünk rá,
tekintettel vagyunk a férfiak és nők eltérő helyzetére és szükségletére, és észrevesszük
speciális, éppen nemük miatt rájuk jellemző problémáikat.
A direkt, a nők és férfiak egyenlőségét egy-egy konkrét területen előmozdítani hivatott célzott programok megtervezését és kivitelezését is ez a horizontális szemlélet
alapozhatja meg.
Az itt következő elemzés néhány kulcsprobléma köré szervezi a tennivalókat:
mindig a helyzet megismerése, a fontosabb problémák feltárása a kiindulópont. Ezt
követően a lehetséges aktorok számbavétele, feladataik megjelölése következik. A
nemek egyenlőségének érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk,
hogy képzett és felkészült, a probléma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő
partnerek hálózatait alakítjuk ki.
Vizsgálati szempontok:
1. A társadalmi problémák nemek szerinti értelmezésének, a nemek eltérő szükségletei ismeretének, illetve elismerésének hiánya
2. A nők gazdasági függése, kiszolgáltatottsága: egyszerre oka és következménye a
munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségnek
3. A nőket érő erőszak
4. Szegénység, a reprodukciós jogok sérülése

3.9.1

5. Aránytalan részvétel közéletben, gazdaságban, korlátozott hozzáférés, rejtett
diszkrimináció
1. Vizsgálati szempont
Nemekre érzékeny adatgyűjtés, elemzés, értékelés nincs az önkormányzat által felügyelt valamennyi szakterületen.
Adatokkal rendelkeznek a közoktatási intézmények nemenkénti bontásban (korcsoport, a különböző foglalkozásokon részt vevők, hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény). A munkaügyi központ nyilvántartásában szintén
nemenkénti bontásban is szerepelnek az álláskeresők.
Van-e megfelelően felkészült, gender-szakértelemmel is rendelkező kompetencia, kapacitás?
A Mór Város Önkormányzata nem rendelkezik ilyen szakértelemmel rendelkező
önkormányzati munkatárssal.

3.9.2

2. Vizsgálati szempont:

Van-e a területen elérhető munkalehetőség (nőknek is)?

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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A Városban található, nőket is foglalkoztató munkahelyek (iparipark, önkormányzatok, közoktatási intézmények, mezőgazdasági vállalkozók stb.). A foglalkoztatás
elemzésekor kiderült, a munkanélküliség a nemek között kiegyenlítőnek mondható.
A foglalkoztatási statisztikák elemzésekor megállapítottuk, hogy a 2008-tól kibontakozó gazdasági válság során a munkahelyek számának leépítése Mór városában
jobban érintette a nőket.
A település nem rendelkezik pontos adatokkal a foglakoztatás területén.
Melyek a nők foglalkoztatását (foglalkoztathatóságát) gátló főbb akadályok?
A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatainak teljes körűen nem nyilvántartottak (gyermekszám, képzettség, családi állapot,
demográfiai adatok). A gyermekes családok gazdasági aktivitásáról a település nem
szolgáltatott teljes körű adatokat, ilyen jellegű felmérés nem készült a településen.
A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt.
A település nem rendelkezik adatokkal a ledolgozott munkaidő tekintetében.
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak
szolgáltatva.
A település nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteiket illetőleg.
Nemi szegregáció a közoktatásban, szakképzésben (felsőoktatásban)
A pedagógusok eloszlása a szakterületek, ill. vezetői szintek között merev nemi
sztereotípiákat követ.
A gyerekek, diákok részvétele egyes szakkörökön, különórákon, tanulmányi versenyeken, továbbtanulást előkészítő tanfolyamokon, felvételi jelentkezésekkor merev
nemi sztereotípiákat követ.
Jellemző a pedagógus pálya elnőiesedése.
Nincs kimutatás, elemzés az intézményekben az egyes foglalkozásokon, versenyeken való részvevők, valamint a felvételi jelentkezések nemek szerinti eloszlásáról.
Egyenlőtlen bérezés, foglalkozási szegregáció, „üvegplafon”
A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon”
(a vertikális szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak.
A település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg.
3.9.3 3. Vizsgálati szempont:
Célzottan a nők elleni erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a településen nem folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok védelme érdekében külön erőfeszítéseket kell tenni.
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3.9.4

4. Vizsgálati szempont:

A nők és férfiak politikai, gazdasági, valamint magánéletbeli egyenlősége szempontjából fontos, hogy a nők terveik, igényeik, képességeik ismeretében dönthessenek arról, hogy hány gyermeket akarnak szülni, mikor, s egymáshoz képest milyen
időközökben. Ezeknek a tájékozott, felelős döntéseknek a hiányában sérült reprodukciós jogokról beszélünk.
Van megfelelő tájékoztatás és hatékony segítség a településen a fogamzásszabályozás, anya- és gyermekgondozás területén. Iskolai gyakorlat: Tájékoztatás a fogamzásszabályozásról az iskola 7-8. osztályában kezdődik, osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon.
Várandós tanácsadást rendszeresen tart a védőnő. A védőnő koordinálja a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét.
A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása.
3.9.5

Beavatkozás tervezése nem szükséges.
5. Vizsgálati szempont:
Móron az önkormányzat mellett működik Német Kisebbségi Önkormányzat is. A
települési képviselőtestületekben a nők aránya alulreprezentált, 12 főből 2 nő. A
Német Kisebbségi Önkormányzatban a nők-férfiak aránya 3-1. A település férfi polgármestere mellett, a német kisebbségi önkormányzat vezetője is férfi.
Az önkormányzat többségében női alkalmazottakat foglalkoztat, ám vezető pozíciókban inkább a férfiak vannak. A közoktatási intézményekben is nőket foglalkoztatnak túlnyomó többségben. Egyéb munkahelyekről nem szolgáltatattak adatokat a települési önkormányzatok. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított
és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés.

3.10 Roma esélyegyenlőségi problémák- helyzetelemzés
A magyarországi romák –kétségkívül– az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi
csoportjai közé tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy
szegregálódó településeken, településrészeken laknak. A lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik többtízszer alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális.
A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni –az őket körülölelő
társadalmi előítéletek hatásának számbavétele nélkül– pontosan mégsem lehet. A
szociális létbizonytalanság mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője,
és e két jellemző együtthatója az a kilátástalan élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a társadalmi fősodortól.
Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó radikális és szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi
integrációja ma sürgetőbb feladat, mint valaha –a helyzettel történő őszinte, közEURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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helymentes szembenézés, valamint a felelős döntéshozatal nem várhat tovább helyi
szinten sem. A romák széleskörű társadalmi kirekesztődésének erősödése az etnikai
feszültségek kezelhetetlen mértékű kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan
visszavetheti a település és az egész ország gazdasági teljesítőképességét.
Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások igazolják, hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési
programokban nincs kellő mértékben reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan
romáknak szánt források is sokszor alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot.
A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen
eszközök egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül,
hogy arra jelentős külön forrást biztosítanának.
A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak
arra kell ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba
történő integrálásuk révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét, hanem olyan beavatkozásokat szükséges terveznie, amelyek tartósan számolják
fel a romák kirekesztettségét is.
Nem elég tehát például betonúttal ellátni a cigány telepet, szükség van a szegregációból történő kitörés útjainak megkönnyítésére is. Még a legjobban előkészített
programok sem fogják elérni hatásukat, ha maguk a romák nem vonódnak be a programok előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten.
Mivel nem lehet regisztrálni a romákat, így Mór város vonatkozásában konkrét
számadatunk nincs, ezért becslések és körülbelüli adatok állnak rendelkezésünkre, illetve korábbi mérésekből tudunk csak kiindulni. Becslések alapján a roma népesség
Mór Városában 350 és 400 fő közt lehet ez a település lakosságának 2% lehet.
Ez alapján Mór Városában a roma népesség jelentősen alacsonyabb a megyei,
a régiós és országos átlagnál.
A településen a roma lakosság legjelentősebb része szórványban él, Mór város belterületén nem alakult szegregációs terület.
Jelentős probléma, hogy az Árkipusztán kialakult szegregálódott külterületi település részen a lakónépesség közel fele roma népességű (30-40 fő). Ez a településen élő
roma népesség 10-12%-ára becsülhető. Ezek –mint már a lakhatás során elemzésre
került– alacsony infrastruktúrával rendelkező lakásokban laknak. A helyzet felszámolására Mór Város Önkormányzat az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként elfogadta az „Antiszegreációs tervét”.
Összességében megállapítható, hogy a Móron élő roma népesség életkörülményei jobbak a megyei, regionális és országos átlaghoz viszonyítva. A Város
egyetlen közintézményében és a település egyetlen üzemében sem történik a
roma népesség kárára hátrányos megkülönböztetés. A közoktatási intézményekben nem történik jogellenes elkülönítés.
Adatgyűjtési alternatívák
A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos etnikai adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A
települési önkormányzatnak a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell
EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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törekednie, hogy minél több információt gyűjtsön be a településen élő romák helyzetével kapcsolatban. Amennyiben az önkormányzat (illetve partnerei, intézményei)
nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek pótlása a tervezés időszakában nem
megoldható, a beavatkozások irányultságának meghatározásához sokszor már az is
elegendő lehet, ha megbecsülik az adott jellemző előfordulási gyakoriságát.
Természetesen nem mindig kell a becslésekre hagyatkozni, ha nincsenek egzakt
etnikai adatok, hiszen vannak olyan alternatív lehetőségek az információgyűjtésre,
amelyek jó eséllyel alkalmasak adott problémák feltérképezésére. Oktatási területen
ilyen alternatíva például a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatainak vizsgálata, míg a lakhatási szegregáció meghatározására egy többdimenziós mutatórendszert hívhatunk segítségül
Vizsgálati szempontok:
1. A romák foglalkoztatása szociális ügy
2.

és egészségügyi helyzetének vizsgálati szempontjai

Lakásfenntartási támogatás
3.10.1 1. Vizsgálati szempont: A romák foglalkoztatása szociális ügy
A roma származású lakos a településen mindösszesen 350-400 fő, a lakónépesség
2 %-a.
SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli
ellátások (Szt.)
1. Időskorúak járadékában részesülő
2. Aktív korúak ellátására jogosult
ebből
2.1. Rendszeres szociális segélyre jogosult
a) egészségkárosodott személy
b) 55. életévét betöltötte
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel
d) önkormányzat helyi rendelete alapján
mentesített
2.2. Bérpótló juttatásra jogosult
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 év feletti
2.3. Közcélú foglalkoztatásban részt vevő
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 év feletti

Roma
Férfi

Nő

Összesen

1

1

2

19
3

16
2

35
5

1

2

3

1
1

-

1
0
1

16
8
8
n.a
n.a
n.a
n.a

14
4
10
n.a
n.a
n.a
n.a

30
12
18
n.a
n.a
n.a
n.a

Forrás: Települési adatszolgáltatás

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások alakulása a roma lakosság körében:
Rendelkezésre állási támogatásra jogosult 5 fő, a roma lakosság 1,5 %-a. Időskorúak járadékában 2 fő részesül. Aktív korúak ellátására összesen 35 fő, 19 férfi és 16 nő
EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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jogosult, a becsült roma lakosság 10 %-a. Közcélú foglakoztatásban az adatszolgáltatás szerint nem ebben az időszakban nem vesznek részt.
Mennyire értékteremtő közmunka programokban vesznek részt a roma munkanélküliek?
Értékteremtőnek ítélték meg azokat a közmunka programokat, amelyekben romák
is részt vettek.
Milyen arányban alkalmaznak romákat az önkormányzatnál és intézményeiben, illetve a társulásnál és a társulás által fenntartott intézményekben?
A közmunka programban részt vett romákról nincs adat. Közalkalmazottként
vagy köztisztviselőként nem kerül roma alkalmazásra
Az önkormányzatnak milyen eszközei vannak a helyi romák foglalkoztatásának növelésére a versenyszférában?
A kérdéses önkormányzat semmilyen eszközzel nem rendelkezik a romák foglalkoztatásának növelésére a versenyszférában.
Született-e romákkal, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel
szembeni diszkrimináció miatt jogerős elmarasztaló bírósági ítélet, vagy hatósági határozat az önkormányzat, vagy valamely intézménye ellen?
Az önkormányzatok ellen nem született elmarasztaló bírósági ítélet.
Az önkormányzat rendszeresen gyűjt-e és értékel-e adatokat arra vonatkozóan, hogy az általa működtetett, vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz (oktatás,
nevelés, szociális ellátás, egészségügy, közétkeztetés, gyermekjólét, közművelődés stb.) való hozzáférés mennyire biztosított a településen élő hátrányos
helyzetű romák számára, illetve, hogy a gyakorlatban mennyire veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat?
A szociális ellátáshoz való hozzáférés kérdéskörben nem szolgáltattak adatokat a
roma népességen belül.
Az adatgyűjtés hiányos, a romák életminősége javítása érdekében beavatkozás tervezése szükséges a romák szociális helyzetét jellemző adatok naprakész gyűjtése érdekében.
A település Városfejlesztési koncepciójában tervezett-e a romák esélyegyenlőségét elősegítő konkrét intézkedéseket? Az intézkedések hatékonyak, eredményesek-e?
A romák esélyegyenlőségét biztosító konkrét intézkedések nincsenek a település
szolgáltatástervezési koncepciójában, de az Integrált Városfejlesztési Stratégia
Antiszegregációs programjának egyik közvetlen céljoportja
A szegregált településrészen jellemző probléma-e a gyermekek ideiglenes,
átmeneti, vagy tartós nevelésbe vétele?
A kérdés nem releváns
Van-e az önkormányzatnál/társulásnál esélyegyenlőségi feladatokra kijelölt,
és ezen a területen képzett munkatárs?
Igen
EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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Az önkormányzat tisztviselői jártasak-e a romák esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos kérdésekben?
Igen
Az önkormányzat kommunikációjában tudatosan fellép-e a helyi társadalom
esetleges előítéletességével, cigányellenességével szemben? A közpolitika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik-e a kisebbségeket
védő alkotmányos értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, ösztönzik-e a többség és a romák közötti hatékony együttműködést?
A településen nem működik CKÖ. Az önkormányzat tudatosan fellép a cigányellenességgel szemben.
Az elmúlt három évben előfordult-e a településen romákat ért, feltételezhetően
rasszista indítékú támadás, inzultus? Volt-e romák és nem romák között erőszakba torkolló konfliktus?
Rasszista támadás nem fordult elő a településen.
A helyi sajtóban, médiumokban megjelentek-e, megjelennek-e olyan közlések, amelyek a romákkal szembeni előítéletességet növelhetik?
A helyi sajtótermékekben, egyéb médiákban megjelenő cikkek megfelelnek az előítélet-mentességgel kapcsolatos elvárásoknak.
Az önkormányzat működtet-e olyan panaszkezelési eljárásokat (és ha igen,
milyen hatékonysággal), amelyek a településen a romák elleni diszkrimináció
eseteinek feltárását és a jogsértések elszenvedői számára jóvátételt biztosítanak?
Az önkormányzatok nem működtetnek panaszkezelési eljárásokat a romák elleni
diszkrimináció feltárása érdekében.
Biztosított-e a romák részvétele az önkormányzati döntéshozatalban képviselőik útján?
A települési önkormányzat képviselő-testületében nincs roma származású.
3.10.2 2. vizsgálati szempont: Egészségügy
Van-e betöltetlen körzeti orvosi praxis, vagy védőnői státusz romák által sűrűn
lakott, szegregált településrész közelében?
Jelenleg nincs betöltetlen álláshely. Árkipusztán is biztosított a háziorvosi ellátás.
Milyen arányban érik el a helyi romákat a szervezett központi szűrővizsgálatok? Milyen arányban vesznek részt a rendszeres szűrővizsgálatokon?
A szűrővizsgálatok valamennyi lakos részére biztosítottak, arról viszont nincs pontos adat, milyen arányban élnek a lehetőséggel. A gyermekeket 100 %-ban elérik az
oktatási intézményeken keresztül.
Érzékelhető probléma-e az alultápláltság a 0-18 éves roma korosztály körében?
Nem jellemző.
Szerepet vállal-e az önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a helyi társadalom egészségtudatos attitűdjének formáláEURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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sában? A hatékony egészségvédelem hangsúlyos eleme-e az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények nevelési, oktatási programjának?
Az egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések hangsúlyosak a közoktatási intézményekben (a pedagógiai program részét képezik), emellett az önkormányzatok
programjaiban is szerepel. A közoktatási intézmények egészségnevelési munkáját segíti az „Iskolaegészségügyi Szolgálat”.
Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés –amely gyakran a helyi szegény családból származó gyerekek táplálkozásának elsődleges forrása–, megfelel-e az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak?
A településen megfelel az egészséges étrend elvárásainak a közétkeztetés.
Van e szemétlerakó, illegális szemétlerakó, dögkút a romák által sűrűn lakott
szegregált településrész közelében?
Az Árkipuszta mellet felhalmozódott illegális szemétlerakatokat és veszélyes hulladék anyagokat az Önkormányzat az elmúlt években felszámolta.
3.10.3 3. vizsgálati szempont: a lakhatás
3. Lakásfenntartási támogatásban részesülők
száma összesen
ebből természetbeni támogatásban részesülők száma
3.1. normatív LFT-ben részesülők
ebből természetbeni támogatásban részesülők
száma
3.2. adósságkezeléshez kötött LFT-ben részesülők
ebből természetbeni támogatásban részesülők
száma
3.3. helyi LFT-ben részesülők
ebből természetbeni támogatásban részesülők
száma

férfi
28

nő
19

Összesen
47

28
28
28

19
19
19

47
47
47

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Forrás: Települési adatszolgáltatás

Lakásfenntartási támogatásban 47 fő roma részesül, a becsült roma lakosság 12%-a.
A támogatottak közül 19 fő nő.
3.11 Fogyatékkal élők esélyegyenlősége:
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok köztük a fogyatékossággal élő emberek - számára megteremtődjön az esélyegyenlőség
a társadalmi élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és
közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és
munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.
Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális
szinten szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok
ellátása mellett aktívan szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek.
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Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének
erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a
lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével.
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.
Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el
a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal élő embert érint a világon.
A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon
az első állam, amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a
2007. évi XCII. törvénnyel.
Az Egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki
hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos
egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal
egyenlő társadalmi szerepvállalását”.
Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de valamennyi – a többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint
ma Magyarországon. Különösen veszélyeztetett csoport a cigányság, más szempontból a nők, ismét más szempontból, de külön figyelmet érdemel a fogyatékos emberek helyzete is.
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során
– a fizikai és szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a
szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és
társadalmi élet valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a
minőségi közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.)
egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg.
Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2001) adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember van, az aktív korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig
a NYUFIG 2007-es adatai alapján mintegy 700 ezer főre tehetjük. Az Európai Unióban e populáció 40%-a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80 - 85%-a akar és
tudna is dolgozni, védett, vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között.
A fogyatékos személyek körén belül:
o
o
o
o

a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%
a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%.
hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved.
Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6%

(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi programról)
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A fogyatékosságügy –és általában az esélyegyenlőség– talán legfontosabb feladata,
hogy az államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a
szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi
ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket.
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi forrásokat emészt fel – nem csupán
pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák
vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos
eszköze az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is.
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az
értelmi fogyatékos, 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 látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A
kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az
épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell
azért, hogy széles körben elterjedtté váljon a Mainstreaming szemlélete, vagyis az a
felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv
feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége.
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés
módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a
közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve
megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen –
jelentős idő, energia és pénz ráfordításával– utólag akadálymentesíteni.
A 2009. év legnagyobb fogyatékosságügyi sikere kétségkívül az, hogy –bő egy éves
előkészítő munka után– az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésén 359 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar
jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt, amely szintén az EgyezményEURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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ben foglaltak teljesítése érdekében történt. A jelnyelvi törvény a siket, nagyothalló és
siketvak emberek ún. nyelvi jogainak deklarálása mellett a hazánkban 6 éve működő
ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi szabályozását is tartalmazza. Folyamatosan
megjelenő pályázatokkal támogatjuk a kormányzati és önkormányzati intézmények
akadálymentesítését, melynek köszönhetően évről évre több száz közszolgáltatás válik egyenlő eséllyel hozzáférhetővé.
A Mór városában fogyatékkal élő becsült száma: 150 és 180 közt lehet. A település
nem rendelkezik fogyatékkal élőkkel kapcsolatos komplex nyilvántartással. Nem ismert a fogyatékosság típusa szerinti megoszlásuk. Csak a segélyekkel rendelkezők
adatai ismertek. A látássérültek és mozgáskorlátozottak civil szervezete rendelkezik a
településen helyi csoporttal.
A fogyatékkal élők helyzetének vizsgálati szempontjai:
1. Foglalkoztatás
2. Egészségügy
3. Oktatás
4. Egyenlő esélyű hozzáférés
3.11.1 1. Vizsgálati szempont: Foglalkoztatás
A közszférában és a versenypiacon arányuknak megfelelő mértékben dolgoznak-e fogyatékos munkavállalók?
Az önkormányzat nem rendelkezik a fogyatékkal élők munka vállalás adataival.
Teljesítik-e a munkaadók a közszférában a kötelező foglalkoztatási kvótát?
Nincs adat.
Maradéktalanul érvényesül-e a fogyatékos munkavállalók munkahelyi esélyegyenlősége?
A középületek nem akadálymentesítettek.
3.11.2 2. Vizsgálati szempont: Egészségügy
Elérhetők-e az egészségügyi ellátások a fogyatékos emberek számára?
A településen felújított Kórház és Rendelőintézet esetén biztosított az akadálymentes megközelíthetősége és a belső komplex akadálymentesítése is megtörtént
Milyen az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlás és együttműködés?
Az együttműködést, információáramlást megfelelőnek tartja az önkormányzat.
A szociális helyzete elemzése során (3.11 fejezet) rögzített adattáblákat vizsgálva
megállapítható, hogy a település nem rendelkezik fogyatékkal élők nyilvántartásával a
szociális szolgáltatások terén. Beavatkozás tervezése szükséges azon fogyatékkal
élők számának nyilvántartására, akik a szociális alap-és szakszolgáltatásokat
vesznek igénybe.
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A szociális alapellátás szolgáltatásai hozzáférhetőek és elérhetőek-e a fogyatékos emberek számára
A településen működő Szociális Alapellátó Központ az európai uniós támogatásból megvalósult felújítás után biztosítottá vált akadálymentes megközelítése és megvalósult a belső akadálymentesítési is.
3.11.3 3. Vizsgálati szempont: Oktatás
Közoktatási intézmények elérhetősége, hozzáférhetősége
Megfelelő, a pedagógusok felkészültek a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatására.
Szakmai együttműködés folyamatos a Nevelési Tanácsadóval a szakmai munka
színvonalának javítása érdekében. Megfelelő végzettségű szakemberek biztosítottak a
Mór Város közoktatási intézményeiben. Az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából megállapíthatóan a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére lehetőség
van a többi gyermekkel együtt. A közoktatási törvény előírásának megfelelően biztosított az integrált oktatás lehetősége.
A közoktatási intézmények –földrajzilag - hozzáférhetőek-e az SNI tanulók
számára?
Mind az integráló, mind a szegregált intézmények földrajzilag hozzáférhetőek a
SNI tanulók számára.
A tanulók távoli közoktatási intézményekbe való bejárása megoldott-e?
A közintézményekbe való eljutás problematikája az integráltan nem oktatható SNI
gyermekek részéről jelentkezik. Az integráltan nem oktatható értelmileg fogyatékos
gyermekeket a helyben működő Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája oktatják, gondozzák. Az itt nem gondozható
gyermekek számára a székesfehérvári intézmények mind egyéni, mind közösségi közlekedéssel viszonylag könnyel elérhetők.
A közoktatási intézmények akadálymentesek-e?
A településen a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és
Speciális Szakiskolája kivételével egyetlen közoktatási intézménye sem akadálymentes.
Nem biztosított az akadálymentes megközelítése és nem megvalósított a belső akadálymentessége. A probléma beavatkozást igényel
Az integráltan oktatható fogyatékos gyermekek részére van-e kötelező felvételt biztosító (kijelölt) oktatási intézmény?
Valamennyi közoktatási intézmény alapító okiratában szerepel az integráltan oktatható SNI gyermekek felvétele, a fogyatékossági típusnak megfelelő korlátozással.
Csak a közösségben nem oktatható tanulók vannak-e magántanulói státuszban?
Jelenleg a település a magán tanulók száma 17 fő. Beavatkozást igényel
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Léteznek-e a magántanuló gyermekek számára a kortárscsoportjukkal való
együttlét megélésére alkalmat biztosító szabadidős programok?
Amennyiben erre igény mutatkozik, az önkormányzat biztosítja a magántanulók
részvételének lehetőségét is a programokban.
3.11.4 4. Vizsgálati szempont: Egyenlő esélyű hozzáférés
Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesek-e?
Az épületek nem akadálymentesek.
Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatások információs és
kommunikációs akadálymentesítése megtörtént-e?
Részben.
A szolgáltatások szervezése megfelel-e az egyenlő esélyű hozzáférésnek?
Az oktatási intézményekben megoldott, az oktatásszervezési keretek demokratizálása az esélyegyenlőséget biztosítja. Elsődleges szempont az egyenlő esélyek biztosítása, azaz az együttműködés szellemében inkluzívvá váló pedagógiai intézmény
kialakulása, létrehozása, amely megtörtént és az itt dolgozó pedagógusok ebben a
szellemben nevelik-oktatják a gyermekeket/tanulókat. A befogadó intézménynek
mindenképpen érvényesítenie kell a társadalmi környezet heterogenitását. Ez megnyilvánul az oktatási intézmények szolgáltatásaiban is oly módon, hogy az intézmény
társadalmi kapcsolatrendszere és a tanulási-tanítási eszközrendszere valóban az egész
érintett közösség számára egyenlő eséllyel hozzáférhető. Az elmúlt években lebonyolításra került TÁMOP projektek keretében minden közoktatási intézmény pedagógus
állománya jelentős mértékű szakmai felkészítést kapott az integrált pedagógia gyakorlatok alkalmazásából.
Az építésügyi hatóságok felkészültsége megfelelő-e az akadálymentesítés építészeti szempontjainak vizsgálatára?
Az építésügyi hatóság megfelelően felkészült az akadálymentesítés építészeti
szempontjainak vizsgálatára.
3.12 Swot analizis11
Erősségek rangsorolva (max.15 db-ot)
 Földrajzi elhelyezkedés (Székesfehérvár, Tatabánya
közelsége)
 Természeti értékek
 Építészeti értékek
 Infrastrukturális ellátottság (víz, gáz, villamos
energiaellátás) megfelelő
 Civil szervezetek száma, aktivitása
 Szakképzett munkaerő
 Sport és egyéb kikapcsolódási lehetőségek
 Környezeti elemek állapota jó

11

Gyengeségek rangsorolva (max. 15 db-ot)










Csökkenő gyermekvállalási hajlandóság
Válások számának növekedése
Segélyezésre szorulók számának növekedése
Szórakozási és kulturális lehetőségek száma nem
megfelelő
Közbiztonság nem megfelelő
Járdák állapota nem megfelelő
Játszóterek állapota néhány helyen nem megfelelő
Kevés az oktatási lehetőség
Illegális hulladékrakó helyek száma jelentős

Forrás: Mór Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
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Védett természeti területek biológiai sokfélesége
Talajok szennyezettsége csekély
Kommunális és szelektív hulladékgyűjtés és szállítás
A helyi környezetvédelmi jogszabályalkotás a
környezetvédelem valamennyi területét átfogja
Ásványvíz
Belvárosi zöldfelület aránya nagy
Szakképzett munkaerő
Ipari park
Közlekedési főútvonal közelsége (81 autóút, M1
autópálya
Infrastrukturális ellátottság (víz, gáz, villamos
energiaellátás) megfelelő
Lehetőségek rangsorolva (max. 15 db-ot)

 Lakossági összefogás
 Fiatalok szórakozási lehetőségeinek bővítése
 Kulturális élet fellendítése, helyi lakosság nagyobb
arányú bevonása
 Lakosság környezettudatosságának növelése
 Szakképzés, szakmunkás képzés erősítése
 Magas fokú környezeti nevelés az óvodákban és az
iskolákban
 Lakosság bevonása az önkormányzati
kezdeményezésű akciókba
 Figyelemfelhívó rendezvények szervezése
 Civil szervezetek aktivitásásnak növelése
 Helyi vállalkozások bevonása
 Turizmus fejlesztése.
 Természetvédelmi, fejlesztési együttműködés
kialakítása
 Természeti és táji adottságok turisztikai szempontú
hasznosítása
 Külső források bevonása a természetvédelmi
fejlesztésekbe
 Környezetbarát közlekedés-fejlesztés (kerékpárutak,
tömegközlekedés fejlesztés)
 Megújuló energiaforrások alkalmazása
intézményekben (szélenergia, napenergia stb.)
 Gyerekbarát környezet kialakítása
 EU, hazai források bevonása a gazdasági
fejlesztésekbe
 Sport, kerékpár, gyalogtúra, lovas, horgász, vadász
öko turizmus fejlesztése
 Új munkahelyek teremtése
 Új vállalatok bevonzása a Járműipari Klaszter által
 Háztáji termékek piaci pozíciójának erősítése
 Bortermelés
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 Csapadékelvezető árkok állapota nem megfelelő
 Kihasználatlan turisztikai lehetőségek

Veszélyek rangsorolva (max. 15 db-ot)























Elvándorlási ráta növekedése
Népességfogyás
Öregedési index növekedése
Társadalmi elidegenedés
Közömbösség a helyi ügyekben
Globalizációs hatás, identitástudat csökkenése
Hagyományőrzés háttérbe szorul
Életszínvonal romlás
Környezeti káresemények kockázata
Közlekedés okozta környezetszennyezés növekedés
Környezetterhelő tevékenységek betelepülése
Mezőgazdasági túlhasznosításból eredően a talajok
fizikai kimerülése
Felszín alatti vizek szennyezettségének növekedése
Légszennyezettség növekedése
Levegő allergén pollenmennyiségének növekedése
Természeti értékek pusztulása
Fiatalok elköltözése
Munkanélküliség növekedése
Újabb gazdasági válság
Finanszírozási problémák
Területi különbségek fokozása
Vállalkozási önerő hiánya

Oldal: 90 / 110

Mór város esélyegyenlőségi programja
KIEMELT FEJLESZTÉSI CÉLOK

4
4.1

KIEMELT FEJLESZTÉSI CÉLOK
Intézkedési terv
Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra megoldást nyújtanak. A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania:








a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítására;
munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására;
a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási
esélyeik javítására;
az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben,
és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;
a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a közügyek irányításában.
Az Árkipusztán kialakult szegregátum hátrányos helyzetének felszámolására

A helyzetelemzés megállapításai szerint a településen a következő problématerületek esetében kell beavatkozásokat tervezni:
Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az önkormányzat, minden olyan önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az
önkormányzat által helyben biztosított szolgáltatások átalakítását vagy fejlesztését célozza, ideértve a fejlesztési vagy beruházási projektek megtervezését is, olyan esélyegyenlőségi hatáselemzést szükséges készítenie, amely alapján tervezhetők az intézkedésnek/fejlesztési projektnek a három kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportra
gyakorolt konkrét hatásai, és biztosítható azok eredményeihez való hozzáférésük. Az
esélyegyenlőségi hatáselemzés elvégzése szükséges feltétele annak, hogy az önkormányzat az esélyegyenlőségi programban kitűzött céljaival és vállalt feladataival összhangban valósítson meg fejlesztéseket, beruházásokat a település területén.
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4.2 Akcióterv
4.2.1 Demográfia
Vizsgálati szempont
A településen a
fogyatékkal élők
nyilvántartása

A helyzetelemzés
megállapítása
A fogyatékkal élők nyilvántartása,
helyzetének, iskolai
végzettségének ismerete nem
pontos

Kitűzött célok
A fogyatékkal élők pontos
száma, iskolázottságuk,
foglalkoztatottságuk
nyilvántartása naprakész.

A településen a HHH
gyermekek/tanulók
nyilvántartása

A településen nem teljes körű a
HHH gyermekek/tanulók
nyilvántartása

Naprakész adatbázis
létrehozása

A település
népességszámát
befolyásoló tényezők

A települést általában jellemzi a
negatív népességmozgási mutatók

Az elvándorlók száma ne
haladja meg a bevándorlókét

Roma népesség aránya

A roma népesség arányáról nincs
pontos adat

A településen élő roma
népesség pontos száma, adatai
(iskolai végzettség, szociális és
egészségügyi helyzet,
foglalkoztatottság) ismertté
válik
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Tervezett tevékenységek
1. A fogyatékkal élők
adatbázisának építése
2. A fogyatékkal élők
iskolázottsági mutatóinak
feltárása
3. A fogyatékkal élők
munkaerőpiaci-helyzetének
felmérése, nyilvántartása
4. HHH gyermekek/tanulók
felkutatása a családsegítő,
kisebbségi önkormányzatok,
védőnői szolgálat
segítségével.
5. Adatbázis létrehozása
6. Közösségformálás,
programok tartása, az
identitástudat erősítése
érdekében
7. Cselekvési terv kidolgozása
a romák adatainak
feltárására
8. Adatbázis építése

Oldal: 92 / 110

Felelős

Határidő

Forrás

Jegyző

2013.04.30

Humánerőforrás

Jegyző

2013.04.30

Humán erőforrás

Polgármester

2013.04.30

Pályázati
források,
költségvetés

Jegyző

2012.09.30

Humánerőforrás
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4.2.2

Foglalkoztatás
aránya magas

A településen élők
foglalkoztatottsági helyzete

4.2.3

A helyzetelemzés
megállapítása
A település nem rendelkezik
pontos adatokkal a
megváltozott
munkaképességű, valamint a
roma emberek
foglalkoztatottságáról

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

A település pontos adatokkal
rendelkezik a fogyatékkal élők
és a roma lakosság
foglalkoztatottsági helyzetéről

 Kapcsolatfelvétel a
munkaügyi központtal
 A kistérségi iroda által
készített munkaerő-piaci
elemzés eljuttatása a
településhez

Felelős
Jegyző

Határidő

Forrás

2013.12.31.

humánerőforrás

Oktatás és képzés

Vizsgálati szempont
Magántanuló aránya

Akadálymentesítés

A helyzetelemzés
megállapítása
A magán tanulók felül
vizsgálata folyamatos, de
ennek ellenére 1,6 %-ra nőtt
beavatkozás szükséges
A közoktatási intézmények
nem akadálymentesek

Kitűzött célok

Felelős

Határidő

Forrás

Magántanuló aránya
csökkenjen országos átlag
alá. (0,37)

 Kérelmek, felmentések
felülvizsgálata

Jegyző

2013.12.31.

humánerőforrás

Akadálymentes közoktatási
intézmények

 Felmérések, tervek
készítése, forráskeresés,
pályázatkészítés
 Beavatkozási terv
készítése, együttműködés
a gyermekvédelmi
szolgálatokkal,
módszertani fejlesztés
megkezdése
Humánerőforrás
fejlesztés
 Ok-feltárás,
beavatkozások tervezése,
szükséges fejlesztések
biztosítása

Jegyző

pályázati
forrástól
függő
2012/2013as tanév

pályázati forrás

2012/2013as tanév

humánerőforrás

Hiányzások száma

Az évi 250 óránál többet
hiányzók száma növekszik

Az évi 250 óránál többet
hiányzók száma az országos
átlagra csökkenjen

Kompetencia mérés
eredményei

A kompetencia-mérés
eredménymutatója egyes
esetekben nem érik el az
országos átlagot

A kompetencia-mérés
eredménymutatója elérik az
országos átlagot

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Tervezett tevékenységek
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Intézményvezetők

Intézményvezetők

humánerőforrás
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Vizsgálati szempont
Infrastruktúra

4.2.4

A helyzetelemzés
megállapítása
Eltérés tapasztalható az
infrastrukturális feltételek
tekintetében egyes
intézmények közt
(szükségtantermek)

Kitűzött célok
szükségtantermek
felszámolása

Tervezett tevékenységek
 Felmérések, tervek
készítése, forráskeresés,
pályázatkészítés

Felelős
Polgármester

Határidő
pályázati
forrás
függő

Forrás
pályázati

Szociális helyzet

Vizsgálati szempont
Szociális juttatások

Településen élők
adósságkezelése

Árkipusztai szegregátum
szociális problémáinak
kezelése

A helyzetelemzés
megállapítása
Relatívan növekszik a
szociális ellátó rendszerből
kiesők száma, annak ellenére,
hogy a település szociális
ellátási rendszere fejlettebb az
országos átlaghoz viszonyítva
A településen 27-en kapnak
adóssághoz kötött lft-t. Az
adósság válság kirobbanása
miatt jelentős számban
veszíthetik el a település lakói
otthonukat
A település részen jelentősen
nagyobb arányban élnek
hátrányos helyzetű (roma)
lakosok, mint a a többi
városrészben

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

A szociális ellátórendszerből
kiesők arányának csökkentése

 Szociális juttatások
rendszerének
felülvizsgálata

Jegyző

2012.12.30

humánerőforrás

A településen ne történjen
kilakoltatás

 Települési adósságkezelési
terv kidolgozása
 Szociális juttatások
rendszerének
felülvizsgálata.

Jegyző

2012.12.30

humánerőforrás

Az aránykülönbség 25% alá
csökkentése

 A Városfejlesztési
koncepcióban
meghatározott
antiszegregációs tervben
meghatározott
intézkedések végrehajtása

Polgármester

2014.12.30

pályázati
források

Oldal: 94 / 110

Mór város esélyegyenlőségi programja
KIEMELT FEJLESZTÉSI CÉLOK

4.2.5

Infrastruktúra lakhatás

Vizsgálati szempont
Lakhatási jellemzői

A helyzetelemzés
megállapítása
Árkipusztán az alacsony
komfortfokozatú lakások
aránya magas

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Az alacsony komfortfokozatú
lakások aránya csökkenjen

 Az önkormányzat
biztosítja a hozzáférést az
infrastruktúrához. (Víz,
csatorna, elektromos
áram)
 Pályázati források
bevonásával a szilárd
burkolatú utak arányának
növelése
 Pályázati források
bevonásával a csatornázás
elkezdése, megvalósítása

Szilárd burkolatú utak aránya

Árkipusztán a szilárd
burkolatú utak aránya magas

A szilárd burkolatú utak
aránya érje el a 95 %-ot

Csatornázottság

Árkipusztán nincs
csatornázás

Csatornázás megvalósítása

4.2.6

Felelős

Határidő

Forrás

Polgármester

2013.12.30

Pályázati
források

Település
Polgármestere

Pályázati
kiírás szerint

Pályázati
források

Település
Polgármestere

Pályázati
kiírás szerint

Pályázati
források

Határidő

Forrás

Környezet és közlekedés

Vizsgálati szempont
Akadálymentesítés
Közlekedési helyzet
Árkipusztán

12

A helyzetelemzés
megállapítása
A településen a középületek
akadálymentes megközelítése
nem biztosított
A településrész elérhetősége
rosszabb, mint a városi átlag,
A munkába járás lehetőségei
rosszabbak.12

Kitűzött célok
A középületek akadálymentes
megközelítésének kialakítása
A településrész közlekedési
helyzete érje el a városi
átlagot

Tervezett tevékenységek

Felelős

 Pályázat forrásból az
Integrált Városfejlesztési
Tervvel összhangban
 Pályázat forrásból az
Integrált Városfejlesztési
Tervvel összhangban

Polgármester

2013.12.30

Pályázati
források

Polgármester

Pályázati
kiírás szerint

Pályázati
források

Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
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4.2.7

Egészségügy

Vizsgálati szempont
Adatszolgáltatás

4.2.8

4.2.8.1

A helyzetelemzés
megállapítása
Az egészségügyi helyzet
mutatói nem állnak teljes
körűen rendelkezésre, azok
elemzése nem lehetséges.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Az egészségügyi helyzet
mutatói a helyzetelemzést
segítő adattábla
kérdésköreinek megfelelve
teljes körűen rendelkezésre
állnak

 A hiányzó adatok
beszerzése forrásainak
beazonosítása
 Adatok begyűjtése

Felelős
Jegyző

Határidő
2013.06.30

Forrás
-

Nemek egyenlősége

I. Kulcsprobléma: a társadalmi problémák nemek szerinti értelmezésének, a nemek eltérő szükségletei ismeretének, illetve elismerésének hiánya

Vizsgálati szempont
Van-e nemekre érzékeny
adatgyűjtés, elemzés és
értékelés az önkormányzat
által felügyelt minden
szakterületen?

A helyzetelemzés
megállapítása
Nemekre érzékeny
adatgyűjtés, elemzés,
értékelés nincs az
önkormányzat által
felügyelt valamennyi
szakterületen.
Adatokkal rendelkeznek a
közoktatási intézmények
nemenkénti bontásban
(korcsoport, a különböző
foglalkozásokon részt
vevők, hátrányos ill.
halmozottan hátrányos
helyzet, sajátos nevelési
igény).
A munkaügyi központ
nyilvántartásában szintén
nemenkénti bontásban is
szerepelnek az
álláskeresők.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok
Adatgyűjtés és elemzés a
következő területeken:
 Foglalkoztatás
 Közoktatás
 Szakképzés
 Szociális ellátás
 Egészségügyi ellátás
 Bűnmegelőzés,
áldozatvédelem
 Településfejlesztés

Tervezett tevékenységek
A településen:
A kötelező adatszolgáltatások
áttekintése után rövid- és
középtávú adatgyűjtési- és
elemzési terv készítése (esetleg a
KSH bevonásával).
A meglévő adatok táblázatba
rendezése.
A szükségesnek látszó hiányzó
adatok esetleges gyűjtésére
középtávú terv kidolgozása
Probléma-lista készítése
Önkormányzati
intézményekben
Ajánlott szükségletfelmérés
készítése a családsegítő,
gyermekjóléti
szolgálatok/központok és a
háziorvos, gyermekorvos,
védőnői szolgálatok
bevonásával a
„Szolgáltatástervezési
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Felelős

Határidő

Polgármester,
Jegyző

2013.12.31

Intézményvezetők

Forrás
Pályázati forrás
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Vizsgálati szempont

4.2.8.2

A helyzetelemzés
megállapítása

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

koncepció” elkészítése
érdekében (1993.évi III. törvény
(Szoctv.) 92. § (3)-(10)
bekezdés) a „bázisadatok”
összegyűjtéséhez. (2 évente)
megújítandó).

II. kulcsprobléma. A nők gazdasági függése, kiszolgáltatottsága: egyszerre oka és következménye a munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségnek

Vizsgálati szempont
Van-e a területen elérhető
munkalehetőség (nőknek is)?

A nők foglalkoztatását
(foglalkoztathatóságát) gátló
főbb akadályok?

A helyzetelemzés
megállapítása
A településen találhatók
nőket is foglalkoztató
munkahelyek
(önkormányzatok,
közoktatási intézmények,
mezőgazdasági vállalkozók
stb.). A foglalkoztatás
elemzésekor kiderült, hogy a
gazdasági válság miatt
növekvő munkanélküliség
inkább a nőket sújtja.
A foglalkoztatott, az inaktív
és a munkanélküli női
népesség főbb demográfiai
adatainak teljes körűen nem
nyilvántartottak
(gyermekszám, képzettség,
családi állapot, demográfiai
adatok). A gyermekes
családok gazdasági
aktivitásáról a település nem
szolgáltatott adatokat, ilyen
jellegű felmérés nem

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok
A munkaerő- és a
munkahely-kínálat
összehangolása

A nők munkába állását gátló
tényezők feltérképezése,
beavatkozások elhárításuk
érdekében

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

A településen:
Adatgyűjtés (Munkaerőpiaci
központ, KSH segítségét
igénybe véve) a munkaerő- és
a munkahely-kínálat
összehasonlítása céljából,
szakképzettség, nemek
szerint is bontva, a helyben
rendelkezésre álló átképzési
lehetőségekre és a lehetséges
alternatív munkavégzési
formákra is tekintettel.
A településen:
A foglalkoztatott, az inaktív
és a munkanélküli női
népesség főbb demográfiai
adatainak áttekintése
(gyermekszám, képzettség,
életkor, családi állapot,
demográfiai adatok), teljes
körű vagy reprezentatív
vizsgálat elvégeztetése
körükben a munkavállalást
akadályozó vagy nehezítő

Polgármester

2012.12.31

pályázati forrás

Polgármester

2012.12.31

humánerőforrás
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Forrás
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Vizsgálati szempont
A gyermeküket egyedül
nevelő nők, férfiak
gazdaságilag (és jogilag is) ki
vannak szolgáltatva.
Egyenlőtlen bérezés,
foglalkozási szegregáció,
„üvegplafon”
A nők és férfiak foglalkozási
(horizontális) szegregációja,
és az ún. „üvegplafon” (a
vertikális szegregáció) az
egyenlőtlen bérezést és
általában a javakhoz,
kompetenciákhoz és
lehetőségekhez való
egyenlőtlen hozzáférést
eredményezi. A település
nem rendelkezik
kimutatásokkal a férfiak és
nők bérezését illetően.

4.2.8.3

A helyzetelemzés
megállapítása
készült a városban.
A település nem rendelkezik
felmérésekkel a gyermeküket
egyedül nevelő nők, férfiak
szükségleteiket illetőleg.
A település nem
rendelkeznek kimutatásokkal
a férfiak és nők bérezését
illetőleg.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

A gyermeküket egyedül
nevelő nők, férfiak
szükségleteinek
feltérképezése, munkaerőpiaci versenyképességük
növelése.
Egyenlő bérezés a nemek
tekintetében

tényezőkről
Szükségletfelmérés készítése
a gyermeküket egyedül
nevelők körében.

Kimutatás készítése
az önkormányzatnál és
intézményeinél dolgozók
bére, keresete nem,
korcsoport, beosztás, szakma
vagy végzettség szerint, majd
ennek alapján munkakör-,
munkabér-elemzés készítése.

Felelős

Határidő

Forrás

Polgármester

2012.12.31

Pályázati forrás

Polgármester

2013.12.31

humánerőforrás

III. Kulcsprobléma: a nőket érő erőszak

Vizsgálati szempont
Van-e a településen
célzottan a nők elleni
erőszak áldozataival
foglalkozó ellátás?
Folyik-e rendszeres,
gender - szemléletű
tovább- és átképzés
azon intézmények

A helyzetelemzés
megállapítása
Célzottan a nők elleni erőszak
áldozataival foglalkozó ellátás a
településen nem folyik. Nők
elleni erőszakos cselekedetet a
település nem jelentett.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

Szükség esetén a nők
elleni erőszak áldozataival
foglalkozó ellátás
megteremtése

Adattábla elkészítése a rendőrség és az
ügyészség segítségével: nemek szerint bontott
adatok, szükség esetén főbb korcsoportokban, a
családi kapcsolatok szerint leválogatva, a kiemelt
bűncselekmények (személy, vagyon, nemi
erkölcs elleni stb. bűncselekmények) elkövetői,
sértettjei [bűnmegelőzési és áldozatvédelmi
adattábla].

Polgármester

2013.12.31

Pályázati
forrás
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munkatársai körében,
amelyek a nők elleni
erőszak áldozatait (is)
látják el?

4.2.8.4

IV. Kulcsprobléma: aránytalan részvétel közéletben, gazdaságban, korlátozott hozzáférés, rejtett diszkrimináció

Vizsgálati szempont
Miképp alakul a nők
részvétele a
munkaerőpiacon, a
gazdasági és politikai
döntéshozatali
pozíciókban?
Alkalmaznak-e
antidiszkriminációs és
esélyegyenlőségpolitikai eszközöket,
érvényesül-e (és
mennyiben) a gender
mainstreaming a
településen?

4.2.9

4.2.9.1

Kistérségi információs pont kialakítása

A helyzetelemzés
megállapítása
A település képviselőtestületében
a nők aránya alulreprezentált. Az
önkormányzat többségében női
alkalmazottakat foglalkoztat, ám
vezető pozíciókban inkább a
férfiak vannak.

Kitűzött célok
A férfiak és nők
arányának egyenletes
eloszlása a gazdasági és
politikai döntéshozatali
pozíciókban.

Tervezett tevékenységek
Adatgyűjtés és elemzés a településen működő
intézmények és gazdálkodó szervezetek
munkaerő-politikájáról, különös tekintettel a
nők és férfiak helyzetére.
Programok a lányok majdani közéleti
szerepvállalásának elősegítése érdekében.

Felelős

Határidő

Forrás

Polgármester

2013.12.31

Pályázati
forrás

Polgármester

2013.12.31

Romák esélyegyenlősége

I. Kulcsprobléma: A romák foglalkoztatási, szociális és egészségügyi helyzetének vizsgálati szempontjai

Vizsgálati szempont
Milyen arányban alkalmaznak
romákat az önkormányzatnál
és intézményeiben?

A helyzetelemzés
megállapítása
A TELEPÜLÉS NEM
RENDELKEZIK
KIMUTATÁSSAL A ROMÁK
FOGLALKOZTATÁSÁRÓL..

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

Az önkormányzat rendelkezik
kimutatással.
A roma származású emberek
alkalmazás arányának növelése
az önkormányzat által
fenntartott intézményekben

 Adatbázis készítése a roma
foglalkoztatásról
 Ösztöndíj, és gyakornoki
programok megvalósítása,
amely képzett roma fiatalok
számára biztosít
foglalkoztatási lehetőséget

Polgármester

2013.12.31

költségvetés
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Vizsgálati szempont

A helyzetelemzés
megállapítása

Kitűzött célok

A település szociális
szolgáltatás tervezési
koncepciójában tervezett-e a
romák esélyegyenlőségét
elősegítő konkrét
intézkedéseket? Az
intézkedések hatékonyak,
eredményesek-e?

A romák esélyegyenlőségét
biztosító konkrét intézkedések
nincsenek a település tervezési
koncepciójában.
(önkormányzat szociális
rendelet)

A szegregálódott Árkipusztán
élő roma népesség helyzete

A településen jelentős számú
roma lakosság, melynek az
életkörülményei rosszabbak a a
város többi részéhez
viszonyítva
A településen német
nemzetiség él és kisebbség
található. Közülük a roma
kisebbség 1,93%. A német két
tannyelvű intézményekben a
tanulók megismerkednek
egymás kultúrájával, így a roma
kultúrával is.

Az önkormányzat által
biztosított szociális ellátások
területén a romáknak a
szolgáltatásokhoz való
hozzáférését javító konkrét
tervek szerepelnek a
koncepcióban, illetve a helyi
szolgáltatásszervezés
hatékonyságának értékelésében
kiemelt szempontként
érvényesül, hogy a
szolgáltatások a romák
integrációját hatékonyan
támogatják-e.
A településrészen élő romák
aránya egyezzen meg a város
többi részében élőkével és az
infrastrukturális helyzet érje el
a város átlagát
A közművelődési intézmények
programkínálatában
szerepelnek a kisebbségi
kultúrát bemutató programok.

Az önkormányzat által
fenntartott, illetve támogatott
közművelődési intézmények és
kulturális programok
kínálatában megjelennek-e a
társadalom multikulturális
jellegét, a kultúrák közötti
párbeszédet és a roma
kisebbségi kultúrát, mint
értéket bemutató elemek? Az
önkormányzat és intézményei
partnerként együttműködneke, illetve támogatják-e a romák
kisebbségi kultúrájának
ápolását célzó helyi

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

Polgármester

2013.12.31

humánerőforrás

Az Integrált Városfejlesztési
koncepcióban meghatározott
antiszegregációs program
megvalósítása

Polgármester

pályázati
forrás
szerint

pályázati forrás

A közművelődési intézmények
programkínálatának
kialakításakor, és a helyi
kulturális események
támogatásáról szóló döntések
előkészítésekor horizontális
szempontként általánosan
érvényesíteni a helyi
társadalom multikulturális
jellegének a bemutatását,
ápolását célzó programok
támogatását.

Polgármester

2013.12.31

Pályázati forrás

az önkormányzatnál és
intézményeinél.
 A település szociális
szolgáltatástervezési
koncepciójának elemzése
és értékelése (és szükség
esetén felülvizsgálata,
átdolgozása).
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Vizsgálati szempont
kezdeményezéseket?
(Konkrétan pl. az
önkormányzat által ilyen célra
fordított költségvetésből, ill.
támogatási forráskeretből
milyen arányban részesedtek a
roma kisebbségi kultúra
ápolását célzó programok?)
Van-e az önkormányzatnál/
társulásnál esélyegyenlőségi
feladatokra kijelölt, és ezen
a területen képzett
munkatárs?

Az önkormányzat tisztviselői
jártasak-e a romák
esélyegyenlőségének
biztosításával kapcsolatos
kérdésekben?

4.2.9.2

A helyzetelemzés
megállapítása

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

Van esélyegyenlőségi
munkatárs

Van esélyegyenlőségi
munkatárs

Az esélyegyenlőségi felelős
koordinálja az esélyegyenlőségi
program kidolgozását és
megvalósítását, gondoskodik a
rendszeres felülvizsgálatáról,
gyűjti és elemzi az
önkormányzatnál az
esélyegyenlőségre vonatkozó
adatokat, biztosítja az ezzel
kapcsolatos tájékoztatást,
esélyegyenlőségi képzést
szervez, és segít kidolgozni és
működtetni az esélyegyenlőség
megsértésével kapcsolatban
felmerülő problémák
kezelésének rendjét.

Polgármester

2012.12.31

Humán
erőforrás

Igen.

A romák esélyegyenlősége
biztosításában jártasak a
képviselők és köztisztviselők a
településen.

Az önkormányzati
munkatársak biztosítása
esélyegyenlőségi képzésen.

Polgármester

2013.12.31

Pályázati forrás

Felelős

Határidő

Forrás

Polgármester

2013.12.31

Pályázati forrás

II. Kulcsprobléma: Egészségügy

Vizsgálati szempont
Milyen arányban érik el a helyi

A helyzetelemzés
megállapítása
A szűrővizsgálatok valamennyi

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

A roma népesség a települési

 Meg kell vizsgálni, hogy
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romákat a szervezett központi
szűrővizsgálatok? Milyen
arányban vesznek részt a
rendszeres
szűrővizsgálatokon?

lakos részére biztosítottak az
egyes településeken, arról
viszont nincs pontos adat,
milyen arányban élnek a
lehetőséggel. A gyermekeket
100 %-ban elérik az oktatási
intézményeken keresztül.

átlagnak megfelelően vegyen
részt a szűrővizsgálatokon.

Érzékelhető probléma-e az
alultápláltság a 0-18 éves roma
korosztály körében?

Az alultápláltság nem jellemző.

Egyetlen alultáplált gyermek
sincs a városban

mely tényezők hátráltatják a
szűrővizsgálatokon történő
részvételt, azokra
megoldást szükséges
kidolgozni.
 Helyi civil szervezetek, a
védőnő és a körzeti orvos
együttműködésében
tájékoztató fórumok tartása
a szűrővizsgálatok
fontosságáról.
Az önkormányzat segélyezési
gyakorlatában kiemelt
figyelmet kell szentelni az
alultáplált gyerekek
családjainak akár
természetbeni támogatására.

Polgármester

2011.12.31

Önkormányzati
költségvetés +
pályázati forrás

4.2.10 Fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége

4.2.10.1 I. Kulcsprobléma: Foglalkoztatás
Vizsgálati szempont
A közszférában és a
versenypiacon arányuknak
megfelelő mértékben
dolgoznak-e fogyatékos
munkavállalók?

Maradéktalanul érvényesül-e a
fogyatékos munkavállalók
munkahelyi esélyegyenlősége?

A helyzetelemzés
megállapítása
Az önkormányzat nem
rendelkezik pontos adatokkal

Nem akadálymenetesítettek a
középületek.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

A közszférában és a
versenypiacon arányuknak
megfelelően dolgoznak
fogyatékkal élő munkavállalók

 Fogyatékkal élő
munkavállaló alkalmazása
az önkormányzatnál,
önkormányzati fenntartású
intézményekben.
 A fogyatékkal élő
munkavállaló
beilleszkedését segítő
programokban való
részvétel.
 Meg kell vizsgálni, hogy a
munkavédelmi előírások
betartása maradéktalanul
megvalósul-e; érdemes

Polgármester

2013.12.31

pályázati forrás
+
önkormányzati
költségvetés

Települések
Jegyzői

2013.12.31

humánerőforrás

A fogyatékkal élők
esélyegyenlősége biztosítottá
válik: a munkakörök
akadálymentesítése
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Vizsgálati szempont

A helyzetelemzés
megállapítása

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

folyamatosan történik, a
munkavédelmi előírások
maradéktalanul betartásra
kerülnek.

Felelős

Határidő

Forrás

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

 Az önkormányzati
fenntartású, nem
akadálymentes
egészségügyi szolgáltatást
nyújtó intézményeknél
biztosítani az egyenlő
esélyű hozzáférést, a fizikai

Polgármester

2013.12.31

Pályázati forrás

fejleszteni, illetve
ergonómiailag a
legoptimálisabb
munkakörnyezetet
kialakítani.
 Érvényesíteni kell a
humán-erőforrás
stratégiában az
esélyegyenlőséget.
 Biztosítani kell a
munkakörök és
munkaterületek folyamatos
akadálymentesítését.
 Új álláshelyek
meghirdetésekor biztosítani
kell a jelentkezők részére,
hogy fogyatékosságukból
eredő speciális igényeiket
az állásinterjú előtt
jelezzék, illetve az
állásinterjún a szükséges
akadálymentesítéseket elő
kell készíteni.

4.2.10.2 II. Kulcsprobléma: Egészségügy
Vizsgálati szempont
Elérhetők-e az egészségügyi
ellátások a fogyatékos emberek
számára?

A helyzetelemzés
megállapítása
Részben akadálymentesítettek
az egészségügyi intézmények.
Egészségügyi dolgozók
képzéséről a fogyatékos
emberekkel kapcsolatos
ismeretekről, nem nyilatkozott
az önkormányzat.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok
Akadálymentes fizikai
környezet az egészségügyi
létesítményekben
(orvostechnikai eszközök
tekintetében is) Képzett
dolgozók a fogyatékkal élő
emberekkel kapcsolatos
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Vizsgálati szempont

A helyzetelemzés
megállapítása

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

ismeretekről.

Felelős

Határidő

Forrás

és infokommunikációs
akadálymenetesítés
megvalósítása érdekében
ütemterv készítése a
források, felelősök,
határidők megjelölésével.
 Együttműködési
megállapodás kötése az
önkormányzat
székhelyéhez közel
működő, fogyatékos
személyek érdekvédelmét
ellátó társadalmi
szervezettel
(szervezetekkel), mert ezek
számos hasznos
információval, tanáccsal
tudják segíteni az
önkormányzat munkáját.

4.2.10.3 III. Kulcsprobléma: Szociális biztonság
Vizsgálati szempont
A szociális alap- és
szakszolgáltatások
hozzáférhetőek és elérhetőek-e
a fogyatékos emberek
számára?

A helyzetelemzés
megállapítása
Beavatkozás tervezése
szükséges azon fogyatékkal
élők számának
nyilvántartására, akik a
szociális alap-és
szakszolgáltatásokat vesznek
igénybe.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

Pontos adatok arról, milyen
szociális alapellátásban
részesülnek a fogyatékkal élők.
A szociális ellátás
alapszolgáltatásai valamennyi
rászoruló, fogyatékkal élő
ember számára elérhetőek.

 Az intézmény dolgozóinak
felkészítése
(továbbképzéssel,
szolgáltatás
átszervezésével) a súlyosan
fogyatékos ügyfelek
fogadására.
 Együttműködések
kialakítása területen
működő, a fogyatékos
emberekért tevékenykedő

Polgármester

2013.12.31

Pályázati forrás
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Vizsgálati szempont

A helyzetelemzés
megállapítása

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

szolgáltatókkal.
 Szolgáltatási hálózatok
kialakulásának ösztönzése.
 Szolgáltatás szervezettebbé
tételével fokozni a
hatékonyságot.
 Minőségirányítási
rendszerek bevezetése a
szociális szolgáltatásokban.

4.2.10.4 IV. Kulcsprobléma: Az oktatás
Vizsgálati szempont
A közoktatási intézmények
akadálymentesek-e?

A helyzetelemzés
megállapítása
A közoktatási
intézmények nem
akadálymentesek

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok
A közoktatási
intézmények mindegyike
teljes mértékben
akadálymentes.

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

 A településen elhelyezkedő
nevelési-oktatási intézmények
akadálymentesítettségének
felmérése minden fogyatékossági
csoportra nézve az épített és a
tárgyi környezet, továbbá az
információáramlás és a
kommunikáció
akadálymentességére is
figyelemmel.
 A fenti felmérés alapján
intézkedési terv készítése a teljes
körű akadálymentesség elérésére.
E folyamatban az intézmények, a
szülői és a diák-érdekképviseletek
képviselőinek konzultációs
lehetőségek biztosítása.

Polgármester

2013.12.31 –
felmérés,
az
akadálymentesítés
pályázati kiírástól
függ
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4.2.10.5 V. Kulcsprobléma: Az egyenlő esélyű hozzáférés
Vizsgálati szempont
Az önkormányzati felelősségi
körbe tartozó
közszolgáltatásokat nyújtó
épületek akadálymentesek-e?

Az önkormányzati felelősségi
körbe tartozó
közszolgáltatások információs
és kommunikációs
akadálymentesítése
megtörtént-e?

A helyzetelemzés
megállapítása
Nem akadálymenetesek.

Részben.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok
A közszolgáltatásokat nyújtó
épületek teljes körűen
akadálymentesek.

Az önkormányzati felelősségi
körbe tartozó
közszolgáltatások
infokommunikációs
szempontból akadálymentesek

Tervezett tevékenységek

Felelős

Határidő

Forrás

 Fel kell mérni, hogy az
önkormányzat felelősségi
körébe hány, az
akadálymentesítés törvényi
kötelezettségével érintett,
közszolgáltatást nyújtó
intézmény tartozik, illetve
hogy ezek hány épületben
működnek
 Fel kell mérni, hogy az
érintett épületek
megfelelnek-e a fizikai
akadálymentesség –
vonatkozó jogszabályokban
megfogalmazott –
feltételeinek.
 A fentieknek meg nem
felelő épületeken el kell
végezni a vonatkozó
jogszabályok és
dokumentumok szerinti
építészeti-műszaki
átalakításokat.
 Fel kell mérni, hogy az
akadálymentesítési
átalakításokhoz nyerhető-e
hazai vagy európai uniós
forrásból támogatás.
 Fel kell mérni, hogy az
érintett közszolgáltatások
megfelelnek-e az infókommunikációs
akadálymentesség –
vonatkozó jogszabályokban

Polgármester

2014.12.31

pályázati forrás

Települések
jegyzői

2013.12.31

pályázati forrás

Oldal: 106 / 110

Mór város esélyegyenlőségi programja
KIEMELT FEJLESZTÉSI CÉLOK
Vizsgálati szempont

Az önkormányzatok által
szervezett szolgáltatások
szervezése megfelel-e az
egyenlő esélyű hozzáférésnek?

A helyzetelemzés
megállapítása

Az önkormányzat nem
szolgáltatott adatokat.

EURON Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kitűzött célok

Tervezett tevékenységek

Az önkormányzat által
biztosított szolgáltatások
egyenlő esélyű hozzáférése
biztosított a fogyatékkel élő
emberek számára is.

megfogalmazott–
feltételeinek.
 A fentieknek meg nem
felelő közszolgáltatások
tekintetében el kell végezni
az egyéb információkban
hivatkozott jogszabályok és
dokumentumok szerinti
átalakításokat,
fejlesztéseket.
 Az egyenlő esélyű
hozzáférés egyes
kritériumai a bonyolult és
költséges átalakítások
helyett olykor megoldhatók
egyszerű szervezési
változtatásokkal is. Javasolt
ezért a szolgáltatásszervezés tekintetében is
kikérni a környezettervező
rehabilitációs szakmérnök,
szakértő, illetve a
fogyatékosságügyi
érdekvédelmi szervezetek
véleményét.
 Javasolt az
önkormányzat/intézmény
szervezetrendszerén belül
olyan munkatárs kijelölése,
akinek kifejezett feladata és
felelőssége az egyenlő
esélyű hozzáférés
megteremtése és
folyamatos fenntartása.
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Felelős

Határidő

Forrás

Polgármester

2013.12.31

Pályázati forrás

Mór város esélyegyenlőségi programja
MONITORING

5

MONITORING
A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával történt, az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a
program akciótervét.
Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az
esetleges hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő testület elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások bevezetéséről.
Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a
helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a
helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.
Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni.

6

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK
A Mór Város Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve végrehajtásáért felelős személy a város jegyzője, akinek felelőssége:
1. Annak biztosítása, hogy a település lakói, megismerjék a Települési Esélyegyenlőségi
Programot
2. Az önkormányzat és intézményei dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásához.
3. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetben meg kell tenni a szükséges lépéseket.
A program megvalósításáért felelős személy: Szociális iroda vezetője akinek feladata:
1. A program megvalósításának koordinálása.
2. A program végrehajtásának nyomon követése.
3. Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása.

Az önkormányzati tisztségviselők és a közoktatási intézmények vezetői felelőssége:
1. Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete.
2. A diszkriminációmentes oktatás/nevelés és szolgáltatásszervezés megvalósítása
3. Ismereteik folyamatos bővítése az esélyegyenlőség biztosítása területén
4. A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak ismerete, közreműködés
annak megvalósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program
irányítójának.
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7
7.1

ÖSSZHANG
A helyi esélyegyenlőségi program viszonya az IVS-hez és a Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervhez.
Mór Város Települési Esélyegyenlőségi programja szerves egységet képez Mór
Város Önkormányzata által …/… rendelet által elfogadott Integrált Városfejlesztési
Stratégiával és a jelen Program elkészítésével párhuzamosan felülvizsgált Mór Város
Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzési és intézkedési tervével.
Jelen dokumentum közoktatásra vonatkozó fejezeteit a felülvizsgált Közoktatási
Esélyegyenlőségi program tartalmazza

7.2

Vizsgált dokumentumok:







Mór Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve
Mór Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
Mór Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Település által szolgáltatott adatok
https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer
A Központi Statisztika Hivatal hivatalos honlapján fellelhető adatbázisok
o Statisztikai Tájékoztatási adatbázis:
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu
o stADAT-táblák:
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,592051&_dad=portal&_schema
=PORTAL



A Térport szakmai portál által üzemeltett „REMEK” adatbázis:
https://teir.vati.hu/rqdist/main?rq_app=um&rq_proc=mainuj_nd
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8
8.1

FEJEZET
A program megvalósításához szükséges források
Mór Város Esélyegyenlőség Programjában meghatározásra került célok és feladatok többségéhez elegendő a jelenlegi intézményhálózat humánerőforrása. Ezek a feladatok megvalósíthatók az intézmények közti információk áramlásának hatékonyabbá tételével és esetleg kialakításra kerülő belső intranet jellegű kommunikációs felülettel.
A fejlesztések további része a közel jövőben megjelenő európai úniós pályázatok
által valósíthatók meg.
A program egy kis részéhez szükséges a Város Önkormányzatának –saját bevételeiből– az elkövetkező évek költségvetési rendeleteiben allokált erőforrások biztosítása

8.2

Javaslat a rendszeres nyomon követésre, és a felülvizsgálati módszertan meghatározására
Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, a kétévenkénti monitoring, az önértékelés során arra derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a város önkormányzata




elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával,
megállapítja a felelősségeket,
intézkedési tervet készít.

A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek,
így szándékos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra.
8.3

Záradék
A települési Esélyegyenlőségi Programot Mór Város Önkormányzata 2012. január
25-én megvitatta, és 12/2012 Kt. határozatában elfogadta.

Mór, 2012. január 25.

Fenyves Péter
polgármester
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