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Mottó:
„…Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk.
Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és
jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan
tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal? ”
(Tendzin Gjaco: Törődni másokkal )

I.
Bevezető
Az esélyegyenlőség helye a közösségi politikák között

1.

Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb célja. Az egyenlő esélyek
biztosítására irányuló közösségi politika-változó tartalommal ugyan, de az európai integráció
kezdete óta-a Közösség napirendjén szerepel. A közösségi munkajog és a munkahelyi
egészség- és biztonságvédelem mellett a közösségi szociális jog azon területe, ahol a
tagállamok szabályozásának harmonizációjára került sor.

Az egyenlő esélyek politikája szempontjából a Közösség története három, erősen különböző
időszakra bontható:
-

1957-1975 között a Közösség kizárólag az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének

biztosítására törekedett, kevés sikerrel.
-

Ezt

követően,

a

80-as

évek

végéig

fokozatosan

a

közösségi

szociálpolitika

legkidolgozottabb és legsikeresebb területévé vált az egyenlő bánásmód tagállami szabályainak
harmonizálása, amely újabb és újabb területeken érezteti hatását.
-

A 80-as évek végétől napjainkig egyre markánsabban megjelenő esélyegyenlőségi

koncepció túllép az egyenlő bánásmód garantálásán, és pozitív programokkal, valamint a
pozitív diszkriminációval igyekszik valódi esélyegyenlőséget biztosítani.

Az

Európai

Bizottság

2004.

májusában

tette

közzé

az

„Esélyegyenlőség

és

diszkriminációmentesség a kibővített Európai Unióban” című Zöld Könyvet, amelyben
konzultációra hívta az érintett szervezeteket, szereplőket. Ezek a konzultációk megerősítették
azt az álláspontot, amely szerint kiemelkedően fontos mind az esélyegyenlőség, mind a
diszkrimináció elleni küzdelem terén megvalósuló közösségi akciók kezdeményezése,
beleértve az Európai Unió antidiszkriminációs jogalkotásának maximalizálását.
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A diszkrimináció elleni fellépéssel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvéseket –a
mindenki számára irányadó Esélyegyenlőségi Keretstratégia foglalta magába. Ennek a
nyomdokaiba lépett a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó egységes szerkezetbe
foglalt, egy közösségi akcióprogramként megfogalmazott Progress Közösségi Program.

2. Az esélyegyenlőség jogszabályi háttere

A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő
méltóságú személyként élhessen, azon szándéktól vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet
biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az
esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség - tekintettel az Alkotmány 54. §
(1) bekezdésére és 70/A §-ára - megalkotta a 2003. évi CXXV. Törvényt az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az esélyegyenlőség előmozdítása,
mint szabályozási tárgy nem előzmény nélküli a magyar jogban.

A törvény megalkotásáig azonban az addig hatályos jogszabályok nélkülözték az egységes
fogalomhasználatot, és a jogalkotó nem biztosított megfelelő eszközöket a jogsértésekkel
szembeni fellépéséhez sem.

Ezért volt szükség egy olyan általános antidiszkriminációs törvény megalkotására, amely
egyrészt a már meglévő szabályokat koherenssé teszi, másrészt kitölti azokat a réseket,
amelyek a szabályozásban mutatkoztak, harmadrészt pedig megfelelő eljárási rendelkezéseket
biztosít a jogsértésekkel szembeni fellépéshez.

Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak
minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy
személyek

egyes

csoportjaival

szemben

közvetlen,

vagy

közvetett

hátrányos

megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást, vagy jogellenes elkülönítést eredményez. Alapvetően
tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív kötelezettséget jelent, mert
a kötelezettek nem sérthetik meg mások emberi méltóságát, a jogosultak vonatkozásában
ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként kikényszeríthető igénye
van arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék.
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Ennek megfelelően az államnak az egyenlő bánásmód követelménye tekintetében a jogsérelmet
elszenvedők számára elsősorban a jogsérelmekkel szembeni fellépés eszközrendszerét kell
biztosítania.

Az eleve hátrányos helyzetben lévő személyek formálisan egyenlőként való kezelése
ugyanakkor a hátrányos helyzet konzerválásával járna. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben
lévő személyek ezt a hátrányukat ledolgozhassák, 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. E pozitív intézkedések megtételére az Alkotmány 70/A § (3) bekezdése
alapján elsősorban az állam köteles, a tulajdon szociális kötöttsége azonban emellett- a
tulajdonjog közjogi védelmének keretein belül- igazolhatja, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítása érdekében bizonyos kötelezettségeket az állam magánfelek számára is előírjon.
Az egyenlő bánásmód követelményével szemben azonban az esélyegyenlőség előmozdítását
szolgáló intézkedésekre jogosultságként kikényszeríthető igénye senkinek nincsen.

A két szabályozási terület egy törvényben való elhelyezését- azon túl, hogy mindkét terület
személyek közötti egyenlőség egy-egy vetülete- az indokolta, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítását szolgáló intézkedések formálisan az egyenlő bánásmód követelményének
megsértését jelentik, mivel egyes személyeket a többi személyhez képest előnyösebb helyzetbe
hoznak. A törvény tekintettel van arra, hogy az önrendelkezési jog, a személyhez fűződő jogok,
és a magánszféra sérthetetlenségéhez való jog szűk körben alkotmányosan igazolható módon
korlátozhatja az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését. A törvény az egyenlő
bánásmód követelményével kapcsolatban arra törekszik, hogy a jogrendszer egésze
tekintetében, általános jelleggel határozza meg az egyenlő bánásmód jogosultjait, kötelezettjeit,
valamint az egyenlő bánásmód követelményének tartalmát.

A törvény emellett biztosítja azt is, hogy a jogsérelmet szenvedett személyek minden esetben
megfelelő közigazgatási jogi eljárás igénybevételével léphessenek fel a jogsértőkkel szemben.
A törvény az egyenlő bánásmód követelményének szektorális kérdéseire is kitér, ennek
megfelelően egyaránt foglalkozik a foglalkoztatásban, a szociális biztonság és az egészségügy
területén, az oktatásban vagy a lakhatási ügyekben, illetve az áruk forgalma és a szolgáltatások
igénybevétele

során

megjelenő

hátrányos

megkülönböztetéssel.

A

esélyegyenlőséggel kapcsolatban keretszabályozás kialakítására tesz kísérletet.
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törvény

az

Az előzőekben kifejtettek szerint az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban nem normatív
szabályozás megalkotása által, hanem konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések
végrehajtásával érhető el.

A területet érintő szabályozásnak megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson ezen
állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik
lehetővé.

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos
tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell
eljárni.

3.

Települési esélyegyenlőségi program

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
Törvény (továbbiakban: Ebktv.) 63/A §-a az alábbiak szerint kötelezi az önkormányzatokat
arra, hogy települési esélyegyenlőségi programot fogadjanak el:

„63/A § (1) A helyi önkormányzat

(…) külön jogszabályban meghatározott szempontok

figyelembevételével- öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglakoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről,
illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi
esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek,
koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról.”

A települési esélyegyenlőségi program célja, hogy felmérje a településen élő marginalizálódott
csoportok helyzetét, egyben meghatározza azokat a fejlesztési irányokat, melyek e célcsoportok
életminőségében jelentős változásokat érnek el.
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A helyi 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 rendelkezik. [Ebktv.
63/A § (6)]

E rendelkezéseket a 2010. évi LXXVII. Törvény 1. § b, bekezdése szerint a 2011. december
31-ét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.

Az esélyegyenlőségi programnak a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra kell
irányulnia, 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. Bár az egyenlő bánásmód
megsértése más hátrányos védett csoportok esetében is megfigyelhető jelenség, a fogyatékos
személyek, a nők és a romák esetében a hátrányos helyzettel és szegénységgel is erőteljesen
összefüggő jelenségekről van szó.

Az esélyegyenlőségi program részét képező helyzetelemzés egyrészt a települési önkormányzat
intézményei és társszervei által nyújtott adatszolgáltatás, valamint a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium 9331-0/2010. számon kiadott módszertani segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi
Esélyegyenlőségi Programok megalkotásához című útmutató alapján - annak adattáblái
felhasználásával - a hatályos jogszabályoknak és önkormányzati dokumentumoknak
megfelelően készült.

A

közoktatási

törvény

105.

§-a

alapján

készítendő

Közoktatási

Esélyegyenlőségi

Helyzetelemzés és Intézkedési Terv, valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia
Antiszegregációs Terve részét képezi a helyi esélyegyenlőségi programnak.

E dokumentumok vonatkozó szakaszai kiválthatóak, amennyiben a település rendelkezik két
évesnél nem régebbi közoktatási esélyegyenlőségi szakértő által ellenjegyzett Antiszegregációs
tervvel.

A települési esélyegyenlőségi programot öt évre kell tervezni. Időarányos megvalósulását,
illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a
helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.
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A helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába
esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni. Az előkészítésben részt vevő esélyegyenlőségi
szakértő véleménye minden esetben az esélyegyenlőségi program mellékletét képezi.

II.
Sárbogárd Város Esélyegyenlőségi Programja
Helyzetelemzés
1. A település kialakulása és bemutatása

Sárbogárd Fejér megye déli részén, a Mezőföld közepén helyezkedik el. A megye kisvárosai
között a legnagyobb kiterjedésű település, 18. 934 ha teljes területtel. Sárbogárd több,
egymástól kisebb-nagyobb távolságra fekvő település egyesülésével jött létre a XIX.
században. Több történelmi múltú településből alakult, köztük Bogárd, Tinód, Töbörzsök,
Szentmiklós, Lók. Sárbogárd település Sárszentmiklóssal majd Pusztaegressel történt
egyesülése után 1984-ben nyerte el a városi jogú nagyközség rangot, elismerve ezzel a megye
déli részének gazdasági és kulturális életében betöltött központi szerepét. Városi rangját 1986.
január 1-jével nyerte el.

Az egyik legtagoltabb település, hiszen az urbanizációban, a nagy közigazgatási terület
kialakításában jelentős szerepet játszottak a különböző területszervezési eljárások. A város
centrális szerepe, a korábbi területi igazgatási felosztástól a mai napig fennáll, kistérségi
központ, a területfejlesztés legkisebb területi egysége. A város lakónépessége 12.883 fő, amely
adat több évre visszatekintve lassú, fokozatos csökkenést mutat.

Kedvező földrajzi fekvése következtében minden irányba jó vasúti, illetve közúti
tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Fő közúti kapcsolatát a 63-as számú főút adja,
amely áthalad a város tengelyén. Ezen az úton közelíthetjük meg legkönnyebben. Az Intercity
járatok megállóhelye Sárbogárd, ehhez Tolna megye irányából Inter Régió csatlakozás is
biztosított.

Sárbogárd fejlett közigazgatási intézményhálózattal rendelkezik. Megtalálhatóak itt a megyei
dekoncentrált szervek kirendeltségei: az ÁNTSZ Városi Intézete, a Munkaügyi Központ
kirendeltsége, a Körzeti Földhivatal. Heti rendszerességgel ügyfélfogadást tart az NAV.
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Sárbogárdon működik Városi Rendőrkapitányság, amelynek munkáját a Városi Ügyészség
felügyeli, irányítja. A kilencvenes évektől ismét funkcionál a Városi Bíróság.

Az egészségügyi ellátást az alapellátáson túl a 2010/11-ben korszerűsített és felújított, 2011.
szeptember 01-től ismét működő Fejér Megyei Szent György Kórház által fenntartott
szakorvosi Rendelőintézet is erősíti, továbbá mentőállomás is található a városban.

Az új központi posta épület alapkőletételére 2004 nyarán sor került, amely 2005 tavaszán
átadásra is kerül, mint a megye egyik legkorszerűbb postahivatala.

A település kereskedelmi-vendéglátóipari ellátottsága kielégítő, a cukrászdától, az éttermekig, a
vegyesbolttól a háztartási üzletig, a gépjármű-kereskedéstől, a MOL, illetve OMV-benzinkútig
minden megtalálható. Nagykereskedelmi üzletláncok közül a Penny Market, a Spar Áruház,
LIDL Áruház, TESCO Áruház már jelen van a városban.

A városban 2005 elejére, a külső - csatolt - településrészek kivételével, teljes körűen kiépítették
a kommunális és ipari infrastruktúra hálózatát.

Sárbogárd a Mezőföld szívében fekszik, kiváló termőföldjein jelentős hagyományai alakultak
ki a növénytermesztés kultúrájának. Az ipari ágazat egyik legjelentősebb helyi lakosokat
foglalkoztató cége a

Szegletkő’91 Kft. Ugyanakkor a vállalkozások zöme inkább a

kereskedelemben, a szolgáltatási szektorban, és a mezőgazdaságban működik.

A város fenntartásában két komplex oktatási-nevelési intézmény működik, melyhez
négy óvoda, három általános iskola, és egységes pedagógiai szakszolgálat, családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat tartozik. A művészeti, zeneművészeti képzést a Violin Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Sárszentmiklósi telephelye biztosítja. A középfokú oktatást a
Fejér Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája, a Fejér Megyei
Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, továbbá az EURÓPA EDUCATIO Közhasznú
Non-profit Kft. fenntartásában működő Mezőföld Gimnázium és Szakiskola és a Bella István
Általános Iskola jeleníti meg, mely a Mészöly Géza Általános Iskola épületében szervezi
képzéseit.
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A város kulturális életének közösségi színtere a városi művelődési ház, és a már említett
klubkönyvtárak, amelyek különböző programoknak, kiállításoknak, színházi produkcióknak,
filmvetítéseknek, kluboknak, művészeti csoportoknak adnak otthont. A városi könyvtár is nagy
szerepet

vállal

rendezvényeivel

a

helyi

kulturális

hagyományok

őrzésében,

és

népszerűsítésében. A város minden településrészén biztosított közművelődési színtér, a
településrészek klubhelységeit civil szervezetek működtetik.

A legnépszerűbb helyi kulturális – sport - művészeti esemény az 1992 áprilisa óta, évenként
megrendezésre kerülő Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat, amely egy egyre népszerűbb és
egyre színvonalasabb fesztivál keretein belül, nemcsak a helyi és a környékbeli látogatókat
vonzza a városba.

A millennium alkalmából, honi és külhoni magyar magánszemélyek adományából,
önkormányzati és területfejlesztési támogatással 2001-ben átadásra került a város szívében, a
Huszár Péter kőfaragó által készített Emlékpark, amely Sárbogárd városképének meghatározó
ékessége.

A civil közösségi élet képviselői a helyi szervezetek, egyesületek, csoportok és klubok. A civil
szféra

zömét

a

sportszervezetek

alkotják,

akik

nagyban

hozzájárulnak

a

város

sporteseményeinek irányításához, a mozgás, egészséges életmód hirdetéséhez. A két nagy
sportlétesítmény mellett 2004-ben átadásra került a minisztériumi támogatással felépített
többfunkciós, műanyag bevonatú sportpálya, amely a labdarúgás mellett, még számos sportág
gyakorlására lehetőséget nyújt.

A városban három katolikus, egy református, és egy evangélikus templom szolgál a hívő
lakosság lelki támaszául.

Sárbogárd természeti adottságai turisztikai szempontból is kedvezőek. A Rétszilasi-Őrspusztai
tavak és környéke természetvédelmi terület, a természetjárók, túrázók, kirándulók kedvelt
helyszíne. Itt az öko-turizmus, a falusi vendéglátás kibontakozása és fejlesztése folyamatban
van, hiszen a város hosszú távon erre alapozhatja idegenforgalmi jelentőségét.

A Sárvíz mocsaras völgyéből kiemelkedő jó termőképességű löszhátakon az újkőkor óta
kimutatható az ember jelenléte. A bronzkori eredetű a várostól északkeletre található földvár a
„Bolondvár”, jelentős római kori leletek is előkerültek a vidékről.
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Az Árpád-korban a terület a Sárvíz átkelőinek védelmét ellátó besenyők szállásterülete volt. A
vidék két legjelentősebb települése Bogárd és a közvetlen mellette fekvő Tinód voltak.
Neveiket az őket birtokló családok vették fel. A török hódoltságban a település nem
néptelenedett el, sőt a megszállók palánkkal erősítették meg. Az XVIII. században és az XIX.
század elején a lassan gyarapodó település vallási közösségei felépítették templomaikat és
iskoláikat.

A város szülötte, a reformkor egyik jelentős politikusa Meszlényi Rudolf, aki Kossuth Lajos
húgát, Zsuzsannát vette nőül, Kossuth pedig Meszlényi testvérét Teréziát. Másik jeles
sárbogárdi família a Mészöly család, melynek leszármazottja Mészöly Géza festőművész és
Mészöly Miklós író. A település fejlődése az XIX. század második felében a vasút
megjelenésével gyorsult fel. Tinód egybeolvadt Bogárddal, mely így 1854-72 között
mezővárosi rangot viselt és járási székhely lett. A XX. század első felének nehézségei ellenére
1920-as években Gimnázium működött a településen. A II. világháborúban súlyos harcok
folytak a birtoklásáért. Sárbogárd mai képe az 1945 utáni fejlődés eredménye.

2.

Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 51/2009. (III. 10.) Kth. számú
határozatával – módosításokkal - elfogadta Sárbogárd Város Önkormányzatának Közoktatási
intézkedési tervét (2009 – 2014). Az intézkedési terv 8. Közoktatási esélyegyenlőségi
helyzetelemzés című fejezete (záradékolta 2009. február 28. napján Bogdán Anna Mária
esélyegyenlőségi szakértő és Solti Attila esélyegyenlőségi szakértő) és 9. Közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési terv című fejezete és a 10. Fejlesztési célok, tervezett
beavatkozások című fejezete, valamint a 11. Konkrét feladatok, felelősök, határidők és a 12.
Esélyegyenlőségi

kockázatok

súlyossága,

akcióterv

tervezése

és

13.

Komplex

beavatkozások, konkrét intézkedések című fejezetei az Esélyegyenlőségi program
elválaszthatatlan részét képezik a Közoktatási intézkedési terv tartalomjegyzéke szerint:

„8. Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés…………………….

28

8.1. Sárbogárd és a sárbogárdi kistérség …………………………………..

28

8.2. A településen elérhető közszolgáltatások vizsgálata…………………

31

8.2.1. Közoktatási intézményi feladatok……………………………………….

32
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8.2.1.1. Óvodai nevelés……………………………………………………………

33

8.2.1.2. Általános iskolai oktatás………………………………………………….

34

8.2.1.3. Alapfokú művészetoktatás……………………………………………….

35

8.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladatok……………………………………

35

8.2.2.1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás………..

36

8.2.2.2. Fejlesztő felkészítés………………………………………………………

36

8.2.2.3. Nevelési tanácsadás……………………………………………………...

36

8.2.2.4. Logopédiai ellátás…………………………………………………………

37

8.2.2.5. Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás……………………….

37

8.2.2.6. Gyógytestnevelés…………………………………………………………

37

8.2.3. Gyermekjóléti alapellátások……………………………………………...

38

8.2.3.1. Gyermekjóléti szolgáltatások…………………………………………….

38

8.2.3.2. Bölcsődék, családi napközik, iskolai napközik, házi

39

gyermekfelügyelet…………………………………………………….…..
8.2.4. Gyermekjóléti szakellátás………………………………………………..

40

8.2.4.1. Családok átmeneti otthona………………………………………………

40

8.2.5. Összegzés…………………………………………………………………

40

8.3. Sárbogárd város alapfokú közoktatási ellátása………………………..

41

8.3.1. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő- és Gyermekjóléti

42

Szolgálat, Zengő Óvoda………………………………………………….
8.3.2. Központi Általános iskola, Óvoda, Családsegítő- és Gyermekjóléti

46

Szolgálat, Zengő Óvoda töbörzsöki telephelye………………………..
8.3.3. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő- és Gyermekjóléti

49

Szolgálat, Mészöly Géza Általános Iskola……………………………..
8.3.4. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő- és Gyermekjóléti

59

Szolgálat, Szent István Általános Iskola…………….………………….
8.3.5. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő- és Gyermekjóléti

64

Szolgálat, ÁMK Sárszentmiklós Kippkopp Óvoda…………………….
8.3.6. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő- és Gyermekjóléti

66

Szolgálat, ÁMK Sárszentmiklós Általános Iskola……………….……..
8.3.7. Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium…………..

72

8.3.8. Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola és Speciális Szakiskola……….

76

8.4. Összefoglalás……………………………………………………………..

82

8.5. Helyzetelemzésből következő feladatok……………………………….

87

11

8.6. Közoktatási esélyegyenlőségi szakértő záradéka…………………….

87

9. Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv…………….……..

88

9.1. Az intézkedési terv célja……………………………………..…………..

88

9.2. Kötelezettségek és felelősség……………………………….………….

88

10.1. Fejlesztési célok, tervezett beavatkozások……………….…….……..

89

10.2. Összegzés……………………………………………………..………….

99

11. Konkrét feladatok, felelősök, határidők………………….…………

99

11.1. Célkitűzések és időtávok………………………………….……………..

100

12. Esélyegyenlőségi kockázatok súlyossága, akcióterv

104

tervezése…………………………………………………………………
13. Komplex beavatkozások, konkrét intézkedések……………….…

Sárbogárd

Város

Önkormányzatának

Közoktatási

intézkedési

terve

annak

105”

eredeti

oldalszámozása szerint megtekinthető Sárbogárd Város honlapján.

3.

Integrált Városfejlesztési Stratégia Anti-szegregációs Terve

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 292/2011.(XII. 16.) Kth. sz. határozatával
elfogadta Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és Antiszegregációs Tervét (a
továbbiakban:

IVS).

Az

Antiszegregációs

Terv

az

Esélyegyenlőségi

program

elválaszthatatlan részét képezi az alábbi tartalomjegyzék szerint:

„Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék..................................................................................................................…2
1
Bevezetés.....................................................................................................................…3
2
Helyzetelemzés..........................................................................................................…..5
2.1
Közép-dunántúli régió bemutatása..................................................................….7
2.2
A Sárbogárdi kistérség bemutatása...................................................................…8
2.3
Sárbogárd bemutatása............................................................................................8
2.3.1 Térszerkezet........................................................................................................9
2.3.2 Demográfia.........................................................................................................9
2.3.3 Lakáshelyzet.....................................................................................................14
2.3.4 Oktatási helyzet....................................................................................,...........17
Oktatási intézmények legfontosabb adatai Sárbogárdon.............................................……..18
2.3.5 Foglalkoztatottság.............................................................................................20
2.3.6 Egészségügyi, szociális helyzet....................................................................….23
2.4
Városrészek elhatárolása......................................................................................26
2.4.1 Sárbogárd...........................................................................................................26
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2.4.2 Sárszentmiklós...................................................................................................27
2.4.3 Alsótöbörzsök....................................................................................................27
2.4.4 Sárhatvan............................................................................................................28
2.4.5 Kislók.................................................................................................................28
2.4.6 Pusztaegres.........................................................................................................29
2.4.7 Rétszilas..............................................................................................................30
2.4.8 Lakott külterületek.........................................................................................….30
2.5
Szegregátumok lehatárolása.............................................................................……...32
3
Stratégia..........................................................................................................................39
3.1
Sárbogárd Város Önkormányzatának célrendszere.......................................….. 39
3.2
Antiszegregációs Program...............................................................................… 43
3.2.1 Lakhatás......................................................................................................... ...43
3.2.2 Oktatás, képzés..................................................................................................44
3.2.3 Foglalkoztatás....................................................................................................45
3.2.4 Egészségügyi, szociális ellátás......................................................................….46
4
Összefoglalás...................................................................................................................48
5
Elfogadás módja, dátuma................................................................................................49
6
Záradék...................…………………………………………………………………….50” 1
A stratégiát alkotó szociális-társadalmi helyzetfeltárás problématudatosan bemutatja, hogy
milyen nehézségekkel kell a városnak megküzdenie, illetve vizsgálja azt is, hogy ezek a
nehézségek hogyan hatnak egymásra. Az elkészült dokumentum vizsgálja azt is, hogy a
feltérképezett problémák hogyan jelennek meg területi alapon, különös tekintettel arra, hogy
ezek lehetnek-e alapjai szegregációnak. A helyzetfeltáráson túl a stratégiaalkotás kiterjed az
egyes városrészek lakosságának leszakadása ellen alkalmazandó lépések bemutatására, annak
érdekében, hogy az ott élő lakosság életkörülményei javuljanak, életesélyei növekedjenek. Az
Anti-szegregációs terv elemzi azt is, hogy a tervezett városfejlesztések, hogyan befolyásolják a
területi szegregációt.

A dokumentum az IVS I. számú mellékleteként 50 oldal terjedelemben szerint megtekinthető
Sárbogárd Város honlapján.
Mivel minden program annyit ér, amennyit meg tudunk valósítani, így a komplex
helyzetelemzésre alapozva egy tág keretek között mozgó, több koncepció együttes szem előtt
tartásával kialakított ütemtervet készítettünk.

1

Módosította Sárbogárd Város Önkormányzat 292/2011. (XII.16.) Kth számú határozata
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III.
A program célja
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése minden ország számára alapvető jelentőségű, így
Magyarország számára is az. Fontos, hogy egyre több - végső célként minden - polgár számára
megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző színterein, területein:
-

a tanulásban,

-

a szociális és egészségügyi ellátásban,

-

a munkához jutásban,

-

a fizikai környezetben,

-

a közszolgáltatások elérésében.
Sárbogárd Város Önkormányzata elkötelezett az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében, ezért
élve a törvény adta lehetőséggel, a fenti elvek érvényesülése érdekében megalkotja a településre
vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját.

Az

esélyegyenlőség

biztosítására

Az

egyenlő

bánásmódról

és

az

esélyegyenlőség

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján megfogalmazza a helyzetelemzésen
alapuló, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat és feladatokat.

1. Fő célkitűzések:
 Az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok
meghozatalában, intézkedések megtételében.
 A hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése.
 A megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése.
 Egyenlő bánásmód, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű
csoportok számára
-

időskorú személyek,

-

fogyatékkal élő emberek,

-

munkanélküli emberek,

-

munkába visszatérő személyek,

-

pályakezdő fiatalok,

-

munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,
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-

roma származású emberek,

-

alacsonyan iskolázott személyek.

 Együttműködés és az együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében
-

a közoktatási,

-

a foglalkoztatási,

-

a közművelődési,

-

a szociális,

-

az egészségügyi,

-

más közszolgáltatási területeken.

2. A célkitűzésekből adódó feladatok

Szociális szolgáltatás
1. Családsegítés: az ellátás célja a szociális vagy mentális, mentálhigiénés problémák,
kudarcok, krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése, okok feltárása és
problémamegoldás támogatása, az életvezetési képesség megőrzéséhez való hozzásegítés. A
speciális szolgáltatás jelenleg forrás hiányában nem kellő mértékű.
Feladat: Az igényeknek megfelelő, családokat segítő speciális szolgáltatás biztosítása
A szolgáltatás tartalma: családterápia, pszichológiai tanácsadás.

2. Gyermekjóléti alapellátás: az ellátás célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,
megszüntetése és a családban történő nevelkedésének elősegítése.
Feladat: Az igények felmérése, a szolgáltatás folyamatos biztosítása.

Egészségügy

1. Akadálymentesítés: cél, hogy a bármilyen fogyatékossággal élő személyek el tudjanak
igazodni, és közlekedni tudjanak a település intézményeiben.

Feladat:

A

közintézmények

akadálymentesítésének

kihasználásával.
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biztosítása

pályázati

lehetőségek

Az akadálymentesítés tartalma: fizikai akadálymentesítés, információs – kommunikációs
akadálymentesítés (információs táblák, vezető csíkok, piktogramok).

Foglalkoztatás

1.

Munkahelyteremtés: a cél, hogy a településen minél több lehetőség legyen a munkába

állásra. Magas a munkanélküliek száma, ezen belül pedig a tartósan munka nélkül élők aránya.
Az önkormányzat eddig is támogatta, továbbra is támogatja a munkahelyteremtő beruházásokat.
Feladat: a munkahelyteremtés kezdeményezése, befektetői környezet biztosítása, a letelepedni
szándékozók támogatása.
2.

Családbarát munkahelyek: cél, hogy a munkahely és a családi időbeosztás, életrend

összeegyeztetésének elve érvényesüljön. A kisgyermekes családok számára fontos, hogy a
munkavállaló szülők mindkét feladatukat maradéktalanul el tudják látni.
Feladat: Rugalmas munkakezdés és – befejezés biztosítása továbbra is a kisgyermekes szülők
számára.
A szolgáltatás tartalma: a munkaidő letöltése a kisgyermekes szülők, a gyermeküket egyedül
nevelők számára a családi teendők elvégzéséhez alkalmazkodik (óvodai nyitva tartás, szülői
értekezletek stb.)

Közszolgáltatások elérése

1.

Akadálymentesítés: cél, hogy a település közszolgáltatást nyújtó összes intézménye

mindenki számára hozzáférhető legyen. Fontos, hogy egyetlen fogyatékkal élő ember se
rekesztődjön ki az egészségeseknek természetes hozzáférésű közszolgáltatások eléréséből.
Feladat: A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése pályázati források
kihasználásával.
A szolgáltatás tartalma: fizikai akadálymentesítés (bejárás, belső közlekedés), információs –
kommunikációs akadálymentesítés (információs táblák, vezető csíkok, piktogramok.)

Oktatás – képzés

1. A

közoktatási

szakszolgáltatás

teljeskörű

elérésének

biztosítása:

a

közoktatási

szakszolgáltatási területek mindegyike speciális igényt elégít ki. Az ezekhez való hozzáférés
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nagyban segíti az egyenlőtlenségek csökkentését, a gyermekek fejlesztését. Feladat: A
gyógytestneveléshez való hozzáférés biztosítása.
A szolgáltatás tartalma: az orvosi vizsgálaton alapuló, felmerült igényeknek megfelelő fejlesztés.

2. A

közoktatási

szakszolgáltatás

teljeskörű

elérésének

biztosítása:

a

közoktatási

szakszolgáltatási területek mindegyike speciális igényt elégít ki. A digitális technológiához való
hozzáférés nagyban segíti az egyenlőtlenségek csökkentését, a gyermekek fejlesztését.
Feladat: Az információs - kommunikációs informatikai rendszer fejlesztése, a hozzáférés
biztosítása.
A szolgáltatás tartalma: az intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése, a pedagógusok
képzése

3. Ütemterv

Az esélyegyenlőségi programban szereplő feladatok ütemezésére vonatkozóan A fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény,
valamint Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. Törvény szabályozása tartalmaz rendelkezéseket.

A feladatok ütemezését Sárbogárd Város Szociális Szolgáltatás – tervezési Koncepciójában
foglaltak és a koncepció részét képező Fogyatékosügyi koncepció által meghatározott
ütemezés figyelembe vételével kell megtervezni.

Feladat/tevékenység

Felelős

Határidő

Akadálymentesítés
A közintézmények akadálymentesítése
Fizikai

polgármester

2014.

Információs - kommunikációs

polgármester

2012.

polgármester

folyamatos

Munkahelyteremtés- foglalkoztatás
Foglalkoztatási rehabilitáció képzéssel,
átképzéssel

17

Rugalmas munkakezdés és befejezés

polgármester

folyamatos

intézményvezető

2012.

polgármester

2013.

polgármester

2014.

támogatása a kisgyermekes és
gyermeküket egyedül nevelő szülők
részére
Oktatás
Gyógytestnevelés biztosítása a
gyermekeknek
Informatikai fejlesztések a város
iskoláiban
Sportcsarnok átépítése

4. A program megvalósításának forrásigénye

A program megvalósításához szükséges források:

egyrészt önkormányzati saját erő,
másrészt pályázati lehetőségek, pályázati összegek
-

Európai uniós források

-

Egyéb pályázati források.

A program feladatainak megvalósítása, céljainak elérése a pénzügyi források megszerzésének
függvénye, az ütemezés ennek megfelelően pályázati kiírások függvénye.

5. Az esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos intézkedések

A Program érvényessége, hatálya

Érvényesség: visszavonásig
Hatály: személyi és területi hatálya kiterjed a programot megalkotó és elfogadó önkormányzat
képviselőtestületére, a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeire, az önkormányzat által
működtetett valamennyi intézményre és szervezetre.
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A Program felülvizsgálata, értékelése

A felülvizsgálat gyakorisága: kétévente.
A teljes, minden fejezetre kiterjedő értékelés határideje: 2015.

6. A Program nyilvánosságának biztosítása

Sárbogárd Város Esélyegyenlőségi programja nyilvános.
Hozzáférések:
-

Sárbogárd Város honlapja (www.sarbogard.hu)

-

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
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