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„Megtanultam, hogy egy embernek
Csak akkor van joga
A másikra felülrıl lenézni,
Amikor annak
Talpra állni nyújt segítı kezet.”
(Gabriel Garcia Márquez)
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1. Bevezetés
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 54.§ (1) bekezdése szerint minden
embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
amelyektıl senkit nem lehet önkényesen megfosztani. Az Alkotmány 70/A.§-a
értelmében 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.

A Magyar Köztársaság az emberek fenti rendelkezések szerinti bármilyen
hátrányos megkülönböztetését törvényei által szigorúan büntetni rendeli,
ugyanakkor

a

jogegyenlıség

megvalósulását

az

esélyegyenlıtlenségek

kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.

A Magyar Köztársaság tehát már az Alkotmányban deklarálta, hogy az
esélyegyenlıséget a társadalom számára fontos értéknek tekinti. Segíti elérni azt
a célt, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a
munkavállalásra, a jó minıségő szolgáltatások elérésére, függetlenül attól, hogy
nı vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal élı, milyen a származása vagy az
anyagi helyzete.

Az egyenlı bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom
elvárása is. Az Országgyőlés kinyilvánította, hogy az esélyegyenlıség
elımozdítása elsısorban állami feladat.

Az Alkotmány vonatkozó rendelkezéseire, valamint a Magyar Köztársaság
nemzetközi kötelezettségeire, továbbá az európai közösségi jog vívmányaira
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tekintettel az Országgyőlés megalkotta az egyenlı bánásmódról és az
esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. Az
Országgyőlés az Alkotmány rendelkezéseihez igazodva e törvényben is
elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlı méltóságú személyként
élhessen és hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést
elszenvedık számára.

A törvény célja, hogy az élet valamennyi területén megelızze a hátrányos
megkülönböztetést és elısegítse az egyes társadalmi csoportok tagjainak
esélyegyenlıségét, az egyenlı bánásmód követelményének érvényesítését.

A 2003. évi CXXV. törvény 63/A.§ (1) bekezdése értelmében a települési
önkormányzat helyi esélyegyenlıségi programot fogad el, amelyben elemzi a
településen élı hátrányos helyzető csoportok helyzetének alakulását, és
meghatározza az e csoportok esélyegyenlıségét elısegítı célokat, kiemelt
figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra,
valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlıségi program tartalmazza a
célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését is.

Fentiek figyelembe vételével Epöl Község Önkormányzata a társadalmi
esélyegyenlıtlenségek csökkentése érdekében megfogalmazta Esélyegyenlıségi
Programját.
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2. Epöl község általános helyzetképe
2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzıi
Epöl község már a magyarok honfoglalása elıtt is lakott település volt, amit a
falu határában elıkerült régészeti leletek is bizonyítanak. Elsı írásos említése
1225-bıl maradt fenn Epely néven. A késıbbiekben Epel, Epeei, Epöll és Epely
néven említik a különbözı források. Epöl vidékét a tatárok 1242. tavaszán
végigpusztították, amit a község lakossága elég hamar kihevert. A királynéknak
is voltak birtokai Epölön. Az itt élık egy része hadba szálló jobbágy volt, más
része pedig az esztergomi és budai királyi udvarnak szállított meghatározott
mennyiségő bort évente. V. István király 1270. július 26-án Epölt, valamint bort
adományozó jobbágyait az esztergomi káptalannak adományozta. IV. László
király 1274-ben megerısítette atyjának V. Istvánnak az esztergomi káptalannak
tett adományát, amit X. Gergely pápa 1275. január 5-én Lionban keltezett
leiratával hagyott jóvá. 1284-ben IV. László felesége Erzsébet királyné az
Epölön lévı birtokaiból újabb birtokrészt adományozott a káptalannak. Az
1526-os mohácsi vész után a törökök fokozatosan végigpusztították a Duna jobb
partján fekvı településeket. Az esztergomi járás legtöbb falva, köztük Epöl is
1532-ben elpusztult. Több mint száz év elteltével válik újra lakott településsé.
Az elsı magyar betelepülık mellett szlovák és német telepesek is érkeztek a
faluba. A református magyarok 1714-ben elköltöztek a faluból. A faluban
megtelepedett szlovákok és németek a római katolikus vallású magyarokkal
kötött vegyes házasságok következtében a múlt század végére elmagyarosodtak.
A falu férfi lakossága közel 2 évszázadig szén- és kızetbányászatból élt, ezek
megszőnte után pedig a környéken folytattak különbözı tevékenységeket.
Mindemellett a helybéli lakosság egy része a mezıgazdaságból tartja fenn
magát.

Epöl község Komárom-Esztergom megyében, a Gerecse hegység keleti
peremvidékén helyezkedik el, az İr-hegy és a Babály-hegy vonulata közötti
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völgyben. Budapesttıl kb. 50 km-re, a megyeszékhelytıl Tatabányától kb. 35
km-re fekszik. Epöl ma önálló kisközség, lakóinak száma kb. 680 fı. Teljes
infrastruktúrával – víz, villany, gáz, csatorna, telefon, internet, kábel-tv

-

rendelkezik. Jelenleg önálló Polgármesteri Hivatalt mőködtet, de a 2011. év
folyamán tervezi körjegyzıségbe történı csatlakozását. A községben van óvoda
és nyolc osztályos általános iskola, melyeket két szomszédos településsel közös
Intézményfenntartó Társulásban mőködtet. Az általános iskolában német
nemzetiségi nyelvet oktatnak. Szintén társulásban megoldott a családsegítı és
gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Van
községi könyvtára, korszerő orvosi rendelıje, közösségi háza. Több civil
szervezet is mőködik a községben, akiknek a közös összefogásával valósulnak
meg a helyi programok. A település arculatát elsısorban a falusi turizmus
értékmegırzı, hagyományápoló és közösség formáló szellemisége mentén
kívánják formálni felelıs vezetıi.

2.2 Társadalmi környezet, a népesség alakulása
Epöl község demográfiai mutatója 2005. évtıl 2009. évig a következıképpen
alakult:
Év
2005

Lakosság
667 fı

2006

676 fı

2007

655 fı

2008

665 fı

2009

668 fı

Népesség
változása

+1

EPÖL
0-17 éves
123 fı
18,4 %
131fı
19,37 %
124 fı
18,93 %
130 fı
19,54 %

18-61 éves
408 fı
61,16 %
405 fı
59,91 %
393 fı
60,00 %
394 fı
59,24 %

127 fı
19,01 %
+4

401 fı
60,02 %
-7

62- éves
136 fı
20,38 %
140 fı
20,71 %
138 fı
21,06 %
141
fı
21,20 %
140 fı
20,95 %
+4

Forrás: önkormányzati adatbázis
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A táblázatban szereplı adatokból kitőnik, hogy a település lakosságszáma az
elmúlt években a 2005. évi adatokhoz képest szinte nem változott, 2005-2009-ig
a lakosságszám 1 fıvel nıtt. Kismértékő változás a lakosság korösszetételében
figyelhetı meg.
A népesség nyilvántartás adatai alapján a község korösszetételére jellemzı 2009.
évi adatok a következık:
- az állandó népesség 19,01 %-a a 0-17 éves korosztályhoz
- az állandó népesség 60,02 %-a a 18-61 éves korosztályhoz
- az állandó népesség 20,95 %-a a 62 éven felüli korosztályhoz tartozik.
A településen a munkaképes korú lakosság dominál (60,02 %), a további
arányokat tekintve a 18 éven aluliak száma (19,01 %) kisebb mint a 62 éven
felülieké (20,95 %).

A foglalkoztatást nézve a helyben dolgozók aránya kicsi, általában helyi
vállalkozásokban, alkalmazotti körben, a helyi önkormányzatnál vagy a
kereskedelemben dolgoznak. A településen lakók többsége azonban nem
helyben, hanem elsısorban a kistérségben vagy azon kívül Budapesten,
Esztergomban illetve ezek vonzáskörzetében dolgozik.

Epölön a római katolikus vallás hívei vannak nagyobb arányban, de élnek
településünkön más egyházi felekezethez tartozók is.

Községünk megüresedı házait elıszeretettel vásárolják meg a Budapestrıl
kiköltözı családok, köztük egyre több a fiatal korosztály aránya.
Epölön az önkormányzat jelenleg 5 bérlakással rendelkezik, melyeket az
önkormányzatnál dolgozó munkavállalóknak, rossz szociális helyzetben lévı
családoknak illetve nehéz körülmények között élı fiataloknak és fiatal
házasoknak ad bérbe. A lakhatási körülmények tekintetében a családi házas
övezeti típus a meghatározó.
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Év
2005.
2007.
2008.
2009.

Lakások száma (db)
254
257
258
258
Forrás: KSH adatbázisa

A KSH-nál nyilvántartott legutóbbi 2001. évi adatok szerint a község lakásainak
száma 250 db. Ebbıl összkomfortos lakás 119 db, komfortos lakás 67 db,
félkomfortos lakás 24 db, komfort nélküli lakás 25 db, szükség- és egyéb lakás
15 db.
A 2001. év vonatkozásában a lakásnagyságok alakulása:
Lakásnagyság (m2)
0-29
30-39
40-49
50-59
60-79
80-99
100-

Mennyiség (db)
3
3
12
22
60
73
76
Forrás: KSH adatbázis

A községben nincs hajléktalan személy.
A település infrastrukturális ellátottsága teljes körő: víz, villany, csatorna, gáz,
telefon, internet, kábel-tv.

2.3. A hátrányos helyzető csoportok jellemzıi
2.3.1. A roma népesség helyzete
A legutóbbi népszámlálás adatai alapján a településen senki sem vallotta magát
cigány nemzetiségőnek. Kisebbségi önkormányzat a településen nem mőködik.
A Polgármesteri Hivatal adatai alapján jelenleg 3 roma származású család él
Epölön. Szociális helyzetükre jellemzı, hogy átlagos életszínvonalon élnek,
iskolázottságuk és foglalkoztatottságuk alacsony.
Az önkormányzat a családsegítı szolgálattal együttmőködve törekszik a
lakhatási problémák megoldására, a gyermekek testi és lelki egészségének
fejlesztésére, a tanulás ösztönzésére.
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2.3.2. Csökkent munkaképességőek, fogyatékkal élık
Településünkön a fogyatékkal élık többsége mozgásszervi fogyatékos, de él
köztünk siketnéma is. A fogyatékosság hátterében több tényezı bonyolult
kölcsönhatása állhat, ilyenek lehetnek például a testi, pszichológiai, kulturális
vagy örökletes tényezık.
A fogyatékkal élık legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az
alacsony összegő rokkantnyugdíj, járadék vagy segély. Ezen ellátások azonban
számukra igen szőkös megélhetést biztosítanak.
A tartós egészségügyi problémával, valamint a fogyatékkal élı emberek
munkaerı-piaci

lehetıségei

erısen

behatároltak.

Sajnálatos

módon

az

önkormányzat nem tud a megváltozott munkaképességő emberek számára
munkalehetıséget biztosítani. Ez a probléma azonban a kistérségen belül is
megoldásra vár. A település anyagi lehetıségeihez mérten igyekszik megfelelni
és segíteni a fogyatékkal élı embereket a szabályozói környezet változásait
nyomon követve betartani az elıírásokat (pl. akadálymentesítés).

2.3.3. Az idıskorúak helyzete
Településünk lakosságának 20,95 %-a idıs korú. A nyugdíjasok között magas az
egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony
nyugdíjjal rendelkezı özvegy nık alkotják. Az, hogy az idısek hogyan élik meg
az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom, a helyi
közösség nyújtotta életkörülményektıl, az idısekkel szemben tanúsított
magatartástól.
Az idısek helyzetét nehezíti, hogy a család aktív tagjai távol vannak vagy a
megélhetési gondok miatt több, mint nyolc órát dolgoznak, így kevés idı marad
az idısek gondozására, a velük való együttlétre, törıdésre.
Fentiek miatt egyre inkább nı a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások iránti igény. A településen néhány éves kihagyás után ismét
kezdeményeztük a szociális étkezés biztosítását a Dorog és Térsége Szociális
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Alapellátó Szolgálaton keresztül. Ugyanezen társulás keretében megoldott
községünkben a házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás is,
sajnos jelenleg egyik szolgáltatásra sincs igény.
Epölön az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idısek támogatására.
Minden év októberében megrendezésre kerül az idısek napja, melyre azok az
epöli lakosok kapnak meghívást, akik már betöltötték 65. életévüket. E
rendezvényen az óvodások, az iskolások és a Búzavirág Népdalkör köszönti az
idıseket.
A jövıre nézve tervezzük, javasoljuk egy új civil szervezet, a nyugdíjasklub
létrehozását, melynek keretében az idısek részt vehetnének kirándulásokon,
rendezvényeken, elıadásokon, aktívabbá téve nyugdíjas napjaikat.
Az idısekkel kapcsolatos szociális problémák felderítésében és orvoslásában az
önkormányzatnak nagy segítségére van a helyi Szent Erzsébet Karitász
szervezet, akikkel nagyon jó az együttmőködésünk.

2.4. Foglalkoztatási jellemzık
Komárom-Esztergom megyében a regisztrált munkanélküliek aránya 12,1 % az
aktív népességen belül, ezzel szemben Epölön ez az arány 7,9 % volt az elmúlt
idıszakban. A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dorogi
Kirendeltségének

adatai

alapján

a

regisztrált

munkanélküliek

száma

településünkön 32 fı. A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik az
elhelyezkedést

támogatni

pl.

képzések

szervezése,

vállalkozóvá

válás

támogatása, bértámogatás.
Az önkormányzat együttmőködik a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ

Dorogi

Kirendeltségével

és

közhasznú,

valamint

közcélú

foglalkoztatást szervez a regisztrált munkanélküliek számára. A 2010. évben az
Út a munkához program keretében átlagosan 12 fı közmunkást foglalkoztattunk,
mely az elmúlt évekhez képest kimagasló érték. Ismerve a 2011. év terveit, ilyen
magas számú foglalkoztatásra a megváltozott jogszabályi elıírások miatt nem
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lesz lehetıségünk, mivel a jogszabály csak a bérpótló juttatásban részesülıket
helyezi elıtérbe a közcélú foglalkoztatás során, így azok a munkanélküliek, akik
ilyen juttatásban nem részesülhetnek, kiszorulnak a közcélú foglalkoztatásból és
esetleg ellátatlanok maradhatnak mivel többségük olyan alacsony iskolai
végzettséggel és munkához való hozzáállással rendelkezik, hogy más
munkáltatóknál sem találnak munkát.

Sajnos az önkormányzat ez esetben

tehetetlen.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a foglalkoztatáspolitika szempontjából
hátrányos helyzető csoportok, a megváltozott munkaképességőek egyre
tartósabban szorulnak ki a munkaerıpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek
ki a munkaügyi regisztrációból, s ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás
legfontosabb esélyét.
Az esélyegyenlıséget megerısítı pozitív intézkedések azért is szükségesek,
mert a nyilvántartásból kiszoruló csoportok a munkaerıpiacon összetett
szemléletbeli

hátrányokkal

küzdenek,

így

aktív

támogatásban

a

munkanélkülieken belül arányuknál kisebb százalékban vesznek részt.

A településen nincs jelentıs létszámot foglalkoztató vállalkozás, ezért az
önkormányzat célja kisebb és nagyobb vállalkozás Epölre történı településének
elısegítése. Pl. telephely céljára alkalmas terület, infrastruktúra biztosítása.

2.5. Intézményi infrastruktúra
2.5.1. Közoktatás
Epöl Község Önkormányzata általános iskolai közoktatási feladatait 2006. július
1. napjától intézményi társulás útján a szomszédos Bajna és Nagysáp
községekkel közösen látja el, melynek székhelye Epöl településen található.
Epölön 8 osztályos német nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola mőködik.
Az óvodai ellátást ugyancsak fenti községekkel közösen mőködtetett intézményi
társulás keretében, helyben biztosítjuk.
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Az esélyegyenlıség és az egyenlı bánásmód elve alapvetı szempont a
közoktatásban és a gyermekek nevelésében.
A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek és sajátos nevelési igényő tanulók
oktatására kiemelt figyelmet kell fordítani. Mindez tendencia kell, hogy legyen
az intézmények fejlesztésében is.
A jelenleg kis létszámú intézményekben a hátrányos helyzető gyermekek
helyzetének felmérése és követése viszonylag könnyen felmérhetı és követhetı.
Vizsgálni kell, hogy a diszkrimináció - mentesség érvényesül-e a nevelésioktatási folyamatokban, az intézmények segítik-e a halmozottan hátrányos
helyzető tanulók társadalmi integrációját.
A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlısége elımozdításának
elengedhetetlen feltétele az egyenlı hozzáférés biztosításán túl olyan támogató
lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévı
hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket.
A közoktatás esélyegyenlıségi programja az alábbi elemek megvalósítását tartja
fontosnak:
Az intézmények szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán
túl célul tőzik ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások
megvalósulását a hátrányos helyzető gyermekek hátrányainak kompenzálása és
az

esélyegyenlıség

elımozdítása

érdekében

az

intézmények

minden

tevékenysége során:
- a beiratkozásnál, felvételinél, tanításban, ismeretközvetítésben,
- a gyermekek egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, tanítói
elımenetelben,
- a fegyelmezés, büntetés, bőnmegelızés gyakorlatában,
- a tanagyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében,
- a továbbtanulásban, pályaorientációban,
- a humánerıforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében,
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- a partnerség-építésében és kapcsolattartásban a társadalmi környezettel.

2.5.2. Közmővelıdés
Epölön mőködik a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretében megvalósult
mozgókönyvtári szolgáltatás. A közösségi színtérként funkcionáló kultúrhelyiségben rendezzük meg ünnepségeinket, mősorainkat. Községünkben az
egyház és a civil szervezetek - közülük külön kiemelendı a Búzavirág
Népdalkör – is részt vállalnak a közmővelıdési feladatok ellátásában.
Községünk éves programtervet állít össze, mely alapján számos olyan kulturális
rendezvény alakult ki, amely immár hagyománnyá vált.
A fenti intézmények és szervezetek sokszor nyújtanak segítséget a települési
szintő események, rendezvények megszervezésében, valamint állami és helyi
ünnepeink méltó megünneplésében.

2.6. A szociális védelmi rendszer jellemzıi
Az önkormányzat biztosítja a jogszabályokban meghatározott különbözı típusú
segélyeket, a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat. Ilyenek
többek között az átmeneti segély, az aktív korúak ellátásai, a közgyógyellátás, a
lakásfenntartási támogatás, a temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, étkezési térítési díjkedvezmény, ingyenes gyermekétkeztetés, ápolási
díj. Ezeket a támogatásokat a Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni, ahol az
ellátások igénybevételéhez szükséges nyomtatványok beszerezhetık. A hivatal
szociális ügyintézıje folyamatosan figyelemmel kíséri a rászorulókat, segítséget
nyújt az igénylıknek a támogatások igénylésében, a nyomtatványok
kitöltésében.
A helyi családsegítı és gyermekvédelmi rendszer a Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulás keretében belül mőködı Dorogi Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat útján mőködik. Egyrészt segíti, kiegészíti a nevelési-oktatási
intézmények munkáját, másrészt támogatja a családokat a különbözı problémák
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megoldásában. A családgondozók heti rendszerességgel látogatják községünket,
a

Polgármesteri

Hivatalban

ügyfélfogadást

tartanak,

valamint

családlátogatásokat végeznek. A községben jól és hatékonyan mőködik a
jelzırendszer. A szociális problémák feltárásában és megoldásában igen nagy
segítséget kapunk a helyi Szent Erzsébet Karitásztól.

2.7. Az egészségügyi ellátás jellemzıi
Életminıségünk fejlesztésének alapja az egészség megırzése, ezért az
önkormányzat

lehetıségeihez

mérten

támogat

minden,

ezt

célzó

kezdeményezést.
A háziorvosi szolgálat az Epöl és Máriahalom községek közötti társulás alapján
létrejött közös háziorvosi körzetben mőködik, a háziorvos ellátja az iskolaorvosi
és üzemorvosi feladatokat is.

Heti 4 napon van háziorvosi rendelés a

településen. Tekintettel arra, hogy községünkben gyógyszertár nincs, így a
háziorvosi szolgálat oldja meg a betegek gyógyszerellátását is. A gyermekorvost
az önkormányzat vállalkozó orvos megbízásával látja el, a helyi lakosoknak
ingyenes a szolgáltatás. A Dorogi Többcélú Kistérségi Szolgálat Dorog
központtal Háziorvosi

Ügyeleti

rendszert

mőködtet, mely szolgáltatás

községünkre is kiterjed. A védınıi szolgálat a szomszédos Bajna településsel
közös védınıi körzet keretein belül mőködik, de helyben elérhetı az ellátás. A
fogorvosi szolgáltatás a szomszédos Bajna és Nagysáp településekkel közös
fogorvosi körzet keretein belül mőködik, a rendelı Bajna községben található.
Az önkormányzat a 2010. évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
elnyert pályázat felhasználásával új, korszerő orvosi rendelıt épített, mely teljes
körően akadálymentesített. Itt kapott helyet a védınıi szolgálat, valamint a
gyermekorvosi rendelés is. Az egészségügyi szakellátás Dorog városban érhetı
el, a legközelebbi kórház Esztergom városban található.
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3. Az Esélyegyenlıségi Program célja
A település jellemzıit, valamint a 2003. évi CXXV. törvény elıírásait
figyelembe véve az önkormányzati Esélyegyenlıségi Program célja a helyi
viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben élı epöli polgárokat segítı,
támogató feladatok rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált, hagyományos
tevékenységek megırzésével és megtartásával.
Ezen belül rendkívül fontos:
- Az esélyegyenlıség folyamatos érvényesítése a különbözı önkormányzati
határozatok meghozatalában, intézkedések megtételében.
- A hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése.
- A megkülönböztetéstıl mentes gondolkodás erısítése.
- Egyenlı bánásmód, és az egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása a hátrányos
helyzető csoportok számára (idıskorú személyek, fogyatékossággal élık,
munkanélküliek, munkába visszatérık, pályakezdı fiatalok, roma származású
emberek, alacsony iskolázottságú személyek).
- Együttmőködés és az együttmőködés összehangolása az esélyegyenlıség
biztosítása érdekében a közoktatási, a foglalkoztatási, a közmővelıdési, a
szociális, az egészségügyi és más közszolgáltatási területeken.

4. Az Esélyegyenlıségi Program általános elvei
Epöl község Önkormányzata elismeri minden embernek azt a jogát, hogy
egyenlı méltóságú személyként élhessen a településen, továbbá együttes
összefogással az alábbi elvek betartására törekszik.
- Emberi méltóság tiszteletben tartásával tiszteli az ember értékeit, és
egyediségét.
- Egyenlı bánásmód és megkülönböztetés tilalmával megakadályozza a
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hátrányos megkülönböztetés bárminemő formáját, elutasítja nemre, fajra,
nemzetiségre, származásra, vallásra, politikai meggyızıdésre vonatkozó
megkülönböztetést.
- Az önkormányzatnak és a község minden tagjának érdeke a társadalmi
szolidaritás erısítése.

5. A program célkitőzéseibıl adódó feladatok
a.) A feladat megnevezése: A hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci
helyzetének javítása.
A feladat leírása: az önkormányzat folyamatosan együttmőködik az illetékes
Munkaügyi Központtal a közcélú foglalkoztatás
szervezésében.
Határidı: 2010. januárjától folyamatosan

b.) A feladat megnevezése: Munkahelyteremtés
A feladat leírása: a cél, hogy a településen minél több lehetıség legyen a
munkába állásra. Az önkormányzat eddig is támogatta,
továbbra is támogatja a munkahelyteremtı beruházásokat.
Határidı: folyamatos

c.) A feladat megnevezése: A közszolgáltatást nyújtó intézmények
akadálymentesítése.
A feladat leírása: Az önkormányzati közintézmények akadálymentesítésének elindítása a jogszabályok és a helyi lehetıségek figyelembevételével, az intézményvezetık bevonásával, saját
és pályázati források felhasználásával.
Határidı: 2013. december 31.
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d.) A feladat megnevezése: Az esélyegyenlıség szemléletét megteremtı és
javító programok megvalósításának támogatása.
A feladat leírása: - a település polgárai számára ismertetı anyagok, tájékoztatók kiadása, megjelentetése a helyi újságban, az önkormányzat honlapján, az intézmények hirdetıtábláin.
- olyan programok, rendezvények támogatása, amelyek
elımozdítják az Esélyegyenlıségi Program célcsoportjainak társadalmi integrációját.
- tájékoztatás az esetleges jogsértésekkel szembeni fellépés lehetıségeirıl.
Határidı: 2011. január 1-tıl folyamatosan

e.) A feladat megnevezése: Esélyegyenlıség biztosítása a közoktatásban
A feladat leírása: az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a halmozottan
hátrányos helyzető gyermekek/tanulók diszkriminációmentes, szegregációmentes nevelésének és oktatásának
megvalósítását.
Határidı: 2010. januárjától folyamatosan

f.) A feladat megnevezése: A hátrányos helyzető csoportok információhoz való
hozzájutásának elısegítése
A feladat leírása: - az önkormányzat a település lakosait érintı információkat
az önkormányzat honlapján megjelenteti, az internettel
nem rendelkezı polgárokat pedig az önkormányzat újságján keresztül tájékoztatja.
A közérdekő információkat a kábel-tv képújságjában is
közzétesszük.
- az önkormányzat a honlapján folyamatosan elérhetıvé
teszi az önkormányzatnál igényelhetı szociális támoga17

tások kérelemlapjait.
Határidı: 2011. januárjától folyamatosan

6. Az Esélyegyenlıségi Program megvalósításának
forrásigénye
Epöl Község Önkormányzata az Esélyegyenlıségi Program megvalósítását saját
forrás és pályázat útján elnyert támogatásból kívánja megvalósítani.
A közcélú foglalkoztatásra a szükséges forrásokat saját költségvetésébıl
biztosítja.
A program feladatainak megvalósítása, céljainak elérése a pénzügyi források
megszerzésének függvénye, az ütemezés ennek megfelelıen pályázati kiírások
függvénye.

7. Az Esélyegyenlıségi Programmal kapcsolatos egyéb
Intézkedések.
7.1. A program érvényessége, hatálya
Jelen Esélyegyenlıségi program a jóváhagyásának/elfogadásának napján lép
hatályba és öt évig, azaz 2015. december 31. napjáig érvényes. A program
személyi és területi hatálya kiterjed az önkormányzat képviselı-testületére, a
polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által mőködtetett intézményekre.
7.2. A program értékelése, felülvizsgálata
A programban meghatározott célok és feladatok teljesítését a képviselı-testület
kétévente felülvizsgálja. A program teljes – minden fejezetére kiterjedı –
értékelését a képviselı-testület 2015. december 31-ig végzi el.
7.3. A program módosítása
A jogszabályi változások, illetve indokolt változtatás esetén a program
módosítására javaslatot tehet:
- a képviselı-testület bármely tagja
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- Epöl község polgármestere vagy jegyzıje
- a képviselı-testület bizottsága
- az intézmények alkalmazotti közösségei az intézményvezetık útján
A program módosítását a polgármesterhez írásban beterjesztett javaslattal lehet
kérni.
Az Esélyegyenlıségi Programot és annak módosítását a képviselı-testület
határozatban fogadja el. A programról illetve a program módosításáról az
intézményeket és a lakosságot a polgármester tájékoztatja.
7.4. A program nyilvánosságra hozatala
Epöl község Esélyegyenlıségi Programja nyilvános. A község honlapján
megtekinthetı.

Az

Esélyegyenlıségi

Program

papíralapú

formátumban

hozzáférhetı a Polgármesteri Hivatalban.
8. Záradék:
Epöl Község Önkormányzatának Esélyegyenlıségi Programját és tervét Epöl
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 63/2010.(XII.13.) Ökt.
határozatával elfogadta.

E p ö l, 2010. december 13.

Muszela Szabolcs

Mike Hajnalka

polgármester

jegyzı
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