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Bevezető 

 

 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. CXXV. törvény elismeri, hogy 

minden ember egyenlő méltóságú személyként élhessen és a hátrányos megkülönböztetésre 

jogvédelmet biztosít. 

A törvény kimondja az esélyegyenlőség megteremtésében az állami köztelezettséget, mely az 

önkormányzatokra és annak intézményeire is kiterjed. A törvény hatálya kiterjed az ötven 

munkavállalónál több személyt foglalkoztató költségvetési szervekre, továbbá 

esélyegyenlőségi program elfogadását is előírja. 

 

Az önkormányzat az országos esélyegyenlőségi program céljaival összhangban helyi 

esélyegyenlőségi programot alkothat és fogadhat el. 

 

Bucsa Önkormányzata a törvény adta lehetőségeket figyelembe véve alkotta meg az 

esélyegyenlőségi tervét. 

A terv célja, hogy biztosítsa a településen az egyenlő bánásmód elvének teljeskörű 

érvényesülését, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és biztosítsa az esélyegyenlőséget Bucsa 

minden polgára számára. 

Feltérképezi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok, egyének helyzetét, meghatározza 

azokat a célokat, feladatokat, amelyek elősegítik az esélyegyenlőség megvalósítását, kitér az 

oktatásra, a szociális és egészségügyi ellátórendszerre és a foglalkoztatottságra. 

Kiemelten kezeli az idősek, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű gyermekek és családok 

esélyegyenlőségét. 

 

 

Bucsa község szociális gazdasági helyzetképe 

 

A település bemutatása 

 

Bucsa község Békés megye északi részén található. A legnagyobb környékbeli település 

Karcag város, melynek vonzáskörzetébe a település is beletartozik, bár Karcag város más 

megyében (Jász-Nagykun-Szolnok) és más régióban (Észak-Alföld) helyezkedik el. 

A megyeszékhelytől 82 km-re fekszik, a megyeszékhely és a kistérségi központ Szeghalom 

csak közúton, személygépkocsival vagy autóbusszal közelíthető meg. A közlekedés az utóbbi 

években nem javult, a kistérségi központ és a megyeszékhely is nehezen érhető el.   

 

A település marginalizált helyzete, a környékbeli mezővárosok hasonló adottságai miatt nem 

jellemző a városi lakosság községünkbe települése. A településen élők száma folyamatosan 

csökken. Jelenleg 2481 fő a falu lakossága, az utóbbi öt évben a lakosságszám 183 lakossal (7 

%) csökkent. A településen nem jelentős számú (mindössze néhány család) roma népesség él, 

azonban etnikai hovatartozásukat nem jelzik, nem alakult ki etnikai közösségük, 

asszimilálódtak a település lakói közé, lakóhely szerint sem különülnek el a településen belül. 
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A lakosságcsökkenés oka a település elöregedése, a születések számának csökkenése és az 

elvándorlás. A település lakóinak egyharmada súlyos szociális problémákkal küzd (magas az 

oktatási intézményben az SNI, HHH, HH tanulók aránya – ami a munkanélküliség miatt beállt 

szocializációs problémák (alkoholizmus, magatartási devianciák, anyagi elszegényedés, 

alulképzettség) következménye. 

 

A településen jellemző a magas munkanélküliség, a legnagyobb foglalkoztató az 

önkormányzat. A hagyományos mezőgazdasági termelés a gabonatermesztés, amely nem 

igényel jelentős számú munkaerőt az egyre erőteljesebb iparszerű termelési rendszerben. A 

hagyományos állattenyésztés, tejtermelés szinte teljesen megszűnt a kedvezőtlen felvásárlási 

árak miatt. Ma már jóformán csak azok tartanak háztartási mértékben állatokat, akik 

valamiképpen saját földművelésből tudják biztosítani az állatok felneveléséhez szükséges 

takarmányt. A településen ipari termelés, vállalkozás nincs, a környékben is elenyésző.  

 

A jövőben a település vezetőinek a elsőrendű feladata lesz a súlyos foglalkoztatási probléma 

megoldása, a lakosságot kiszolgáló intézményrendszer, infrastruktúra fejlesztése, az 

intézmények költségtakarékos működtetésének, legfőképpen energiatakarékos üzemeltetési 

feltételeinek javítása. 

  

Az önkormányzat ilyen irányú törekvései megnyilvánulnak, az önkormányzat ennek 

megfelelően alkotta meg a településfejlesztés –gazdasági programját. 

A program hosszútávú céljai között szerepel: 

 Geotermikus energia feltárása, kitermelése és felhasználása 

 Szennyvízcsatorna kiépítése, ezzel párhuzamosan út és járda építés 

 Belvíz elvezetés 

 Közösségi tér fejlesztése (intézmények energetikai korszerűsítése, 

internet és kábel tv hálózat, helyi stúdió kialakítása, sport, szabadtéri 

rendezvények lebonyolítására alkalmas terek kialakítása 

 A civilszféra fejlesztése (néptánc, népi mesterségek, egyéb civil 

szerveződések – polgárőrség) fejlesztése 

 

Településünkön a lakóházak száma nem növekszik. Komoly problémát jelent az elhagyott, 

életveszélyessé váló lakásállomány kezelése, mivel a tulajdonosok zömmel az elhalt idős 

szülők örökösei, akik sok esetben a településről elköltöztek, anyagi helyzetük miatt nem 

képesek a bontással járó terhek viselésére. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi 

lehetővé hogy e tulajdonosoktól átvállalja a bontás költségeit, mivel a településen még az üres 

telkeken sincs lakásépítési kedv, így a telkek is nehezen hasznosíthatók. 

Problémát okoz, hogy a szennyvízcsatorna nincs kiépítve, a csapadékvíz elvezetése egyes 

területeken nem megoldott. 

 

Az önkormányzat a Szeghalmi Kistérséghez csatlakozott, Ecsegfalva, Kertészsziget 

településekkel közösen körjegyzőséget tart fenn, körjegyzőségi székhely. Kertészsziget 

településsel iskolafenntartó társulásban látja el az alapfokú nevelést (óvoda), alapfokú 

oktatást, alapfokú művészeti nevelést. A Szeghalom Kistérség által fenntartott többcélú 

kistérségi társulás szolgáltatások működtetésének előnye a gazdaságosság és az, hogy olyan 

szolgáltatásokhoz hozzájutnak a kistelepülések is, amelyeket az önkormányzat önmaga 

fenntartani nem képes.  
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Társulás által fenntartott az iskolások gyógytornája, a logopédiai szolgálat, a költségvetési 

szervek belső ellenőrzési szervezete, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás.  

 

Bucsa egészségügyi alapszolgáltatása a két háziorvosi praxis, védőnői szolgálat. Együttesen 

ellátják az oktatási intézmény egészségügyi feladatait is. Szak- és fekvőbeteg ellátásra a 90 

km-re lévő Békéscsaba és Gyula intézményeiben van lehetőség, de a Karcag város 

kórházában történik. Az orvosi ügyeletet, fogorvosi ügyeletet Karcag várossal közösen oldjuk 

meg.  

 

Lakhatás 

 

Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik bérlakásokkal. Mindössze néhány szolgálati 

lakása van, melyeket közfeladatot ellátó munkavállalóknak, rossz szociális körülményekkel, 

anyagi gondokkal küzdő családoknak ad bérbe. 

 

Közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítési helyzete 

 

Bucsa község területén a közintézmények akadálymentesítése részben megoldott, a teljes 

akadálymentesítést 2012-ig kívánja megoldani az önkormányzat. 

 

Fogyatékkal élők 

 

A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére 

pontos adat nem áll rendelkezésünkre. 

Az egészségügyi alapszolgáltatás által szolgáltatott adatokat tudjuk felhasználni, valamint a 

fogyatékossági támogatás alapján lehet következtetéseket levonni. 

A községben élő fogyatékos személyekre jellemző, hogy néhányan veleszületetten 

fogyatékosok, azonban jelentős azok száma akik betegség következtében váltak fogyatékossá. 

A betegség következtében kialakult fogyatékosság jellemzője az agyi katasztrófák utáni 

mozgásrendszeri-, a cukorbetegség szövődményeként kialakuló látás fogyatékosság, illetve az 

érbetegség miatt kialakuló mozgáskorlátozottság. 

 

Bucsai lakosok körében előforduló fogyatékosság 102 főt érint, a lakosság 4,1 %-át. 

 

 

Fogyatékosság 

megnevezése 

Fogyatékkal élők 

száma 

Látás 

Hallás 

Értelmi 

Mozgásrendszeri 

   9 

   4 

  16 

  73 

Összesen  102 

 

 

A fogyatékkal élő emberek rokkant nyugdíjból, járadékból élnek és megélhetési problémáik 

vannak. Munkaerőpiacon az elhelyezkedésük nehéz, a csökkent munkaképességűek 

foglalkoztatására nincs lehetőség.  
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Kisebbségek helyzete Bucsán 

 

Bucsa kis lélekszámú település, ezért a kisebbség helyzete viszonylag jól követhető. 

Az etnikai hovatartozásról nincs adat. A körjegyzőség becslése alapján 20 roma származású 

család él Bucsán, a (80 fő) lakosság 3,2 % -át teszi ki. 

Szociális helyzetükre jellemző, hogy átlagos életszínvonalon élnek, iskolázottságuk és 

foglalkoztatottságuk alacsony. 

Az önkormányzat a szociális szolgáltatással együttműködve törekszik a gyerekek testi és lelki 

egészségének fejlesztésére, a tanulás ösztönzésére. 

 

Foglalkoztatottság 

 

Mára munkalehetőséget a kisvállalkozások biztosítanak, amelyek munkaerő felvevő 

képessége kevés. A vállalkozásokban foglalkoztatottakról pontos adat nem áll 

rendelkezésünkre. A községben a vállalkozások közül Bucsai Agrár Kft. biztosít a legtöbb 

embernek megélhetést. 

 

 

 2007. 2008. 2009. 
Regisztrált 

munkanélküliek a 

munkaképes korúakból 

% 

 

17,86 

 

16,85 

 

17,10 

 

        

A munkaügyi központtól kapott adatok alapján a 2010.01.01-én 362 fő a regisztrált 

munkanélküliek száma. Az aktív korú munkanélküliek körében rendszeres szociális 

segélyezett 24 fő, aktív korú ellátásban részesül: 143 fő.  

Általánosságban elmondható, hogy a regisztráltak száma nem tükrözi a tényleges 

munkanélküliséget, mert vannak, akik alkalmi munkavállalóként és a fekete gazdaságban 

dolgoznak. 

A munkanélküliség okaként szerepel az alacsony iskolázottság, a kistérségi adatok szerint a 

munkanélküliek egy harmada fejezte be az általános iskola nyolc osztályát, közel két 

harmadban középfokú iskola nyolc osztályát, közel két harmaduknak középfokú iskolai 

végzettsége van. Ezek az arányok tükröződnek a helyi lakosságból kikerült munkanélküliekre 

is. 

Az elhelyezkedésüket segíti a munkaügyi központ, az általa szervezett képzésekkel, 

továbbképzésekkel, vállalkozóvá válás támogatására és foglalkoztatások támogatásával. 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek a megváltozott munkaképességűek és a 

kisebbségi csoportba tartozók, akik kiemelt figyelmet és szervezett segítséget igényelnek.  

 

 

Közoktatás 

 

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény és Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXXV. törvény alapján a fogyatékkal élő 

gyermekek nevelése, oktatása a többi gyermekkel együtt is folyhat, de speciális 

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben is történhet. 
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Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdítását, az integrált nevelés, oktatás jogi 

kereteit a közoktatási törvény biztosítja. Az integrált képzési formák elterjedése érdekében 

szükségessé vált a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez, oktatásához szükséges 

feltételekkel rendelkező közoktatási intézmények számának emelése, illetve az ehhez 

szükséges feltételek megteremtése az intézményekben.  

 

Bucsa Község Önkormányzata közoktatási feladatait Kertészsziget (500 lakosú, 10 km-re lévő 

település) községgel intézményfenntartó társulásban látja el.  

A település óvodája a feltételek megteremtését szem előtt tartja, minden lehetséges 

kapcsolatot kihasznál, a környező városokban működő, szakértő, fejlesztő, gyógypedagógiai 

intézményekkel való együttműködés során. 

A tárgyi feltételek folyamatosan javulnak, az alapfeltételek biztosítottak. 

Az óvoda kapacitása 75%-ban kihasznált. 

A gyógytorna kistérségi társulás formájában történik, egyelőre csak a helyi általános 

iskolában. Addig is az óvodapedagógusok beépítik a testnevelés foglalkozásokba a 

tartásjavító tornagyakorlatokat. 

Fejlesztő pedagógus van. Hátrányos helyzetű gyermekek a nemcsak a roma kisebbségből 

kerülnek ki.  

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében felkészültek az óvodapedagógusok az 

integrációs feladatok ellátására, a megfelelő környezet biztosítására, az együttnevelésre. 

 

Az iskoláskorú gyermekek szociális, anyagi háttere eltérő, az átlagnál magasabb színvonalon 

nagyon kevesen (3-4 család) élnek. A tanulók családi háttere a mai magyar társadalmi 

valóságnál rosszabb összetételű. 

A különböző szociokulturális hatások tükröződnek a gyerekek lehetőségeiben, 

teljesítményében, valamint viselkedés és beszédtechnikájában egyaránt. 

Többségük az áltagosnál is nagyobb odafigyelést, törődést, türelmet és szeretet igényel. 

 

Az iskola jelenlegi tanulói létszáma: 227 fő. (Ebből 106 fő alsós, 98 fő felsős, 23 fő 

Kertészszigetben tanuló alsós.) 

Óvodások száma: 98 fő (Bucsán 77 fő, Kertészszigetben: 21 fő). 

 

Az iskolai férőhely Bucsán a 200 férőhely, a kertészszigeti iskolában 20 férőhely, összesen: 

220.  

Óvodai férőhely: 110 (Bucsán 90 fő, Kertészszigetben: 20 fő). 

 

A gyermeklétszám évekre visszatekintve csökken.   

248 gyermek hátrányos helyzetű HH részesül gyermekvédelmi kedvezményben. Ez az 

összlétszám 83 %-a. Ebből 119 fő HHH, a HH tanulók 48%-a. 

 

Tanulási, beilleszkedési, magatartási (BMT) problémával küszködő tanulók száma: 19 fő, SNI 

29 fő. 

Az osztálylétszám átlag 26 tanuló. 

Az adatok alapján látható, hogy az iskolában a problémás tanulók száma magas. 

 

Ezen tanulók megsegítésére a következő lehetőségek vannak: 
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Részletesen megtalálható a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézmény Esélyegyenlőségi tervében. 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi rendszer 

 

Bucsa Község Önkormányzata a helyi rendeleteiben szabályozott módon biztosítja a 

rászorultaknak pénzbeli és természetbeni az ellátások különböző formáit. 

A nehéz anyagi körülmények között élő családoknak a gyermekek és fiatal felnőttek 

taníttatását szociális ösztöndíjjal támogatja. 

Az 1993.évi III. törvény a Szociális igazgatásról és ellátásról szóló törvényi kötelezettségének 

az önkormányzat maradéktalanul eleget tesz. 

Ellátási szerződéssel biztosítja a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatást. 

A Gyermekjóléti Szolgáltatáson keresztül gondoskodik a gyermek érdekének testi lelki 

egészségének védelméről a családban történő nevelkedésének elősegítéséről, a gyermek 

veszélyeztetettségének  megelőzéséről, és megszűntetéséről. 

Az intézmények (óvoda, iskola) gyermekvédelmi felelősével az önkormányzat a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgáltatás családgondozójával a kapcsolat folyamatos, a jelzőrendszer 

megfelelő hatékonysággal működik. 

A családsegítés komplex módon nyújtja az ellátást a szociálisan hátrányos helyzetű 

egyéneknek, családoknak, segít abban, hogy a kialakult válsághelyzet megoldódjon, illetve a 

kialakulását megelőzze. 

A megelőzés kapcsán figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét, feltárja a problémákat 

és jelzi azokat az illetékes szerv felé.   

A munka nélkül maradt egyéneknek segít a munkaerőpiacra történő visszajutásban, a 

fogyatékkal élő személynek az életvitelben, a problémák megoldásában nyújt segítséget. 

Az önkormányzat a közigazgatási területén a többcélú kistérségi társuláson keresztül 

működtet étkeztetést, a nappali ellátást és házi segítségnyújtást. 

Ezek az ellátási formák megteremtik az időseken kívül a fogyatékkal élők, szenvedély és 

pszichiátriai betegek számára a mindennapi tevékenységükhöz segítségnyújtást. 

 

Idősek 

 

A község lakosságának körében az országos átlaghoz képest a 60 év felettiek száma nem 

mutat kiemelkedő eltérést, ám számuk folyamatosan növekszik. Az idős korosztály körében 

végzett szükségletfeltáró felmérés eredményeként elmondható, hogy kevés jövedelemből 

élnek, de gondos beosztással kijönnek a nyugdíjból. 

Sokat segít a háztartások anyagi gondjain a kertben megtermelt növények és az állattartás. 

Az idősek között vannak, akik egyedül élnek, illetve a családi kapcsolataik távol vannak. 

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének általános céljai 

 

 

 Társadalmi összefogás erősítésével az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos 

helyzetű csoportok, egyének számára. 

 A teljeskörű szociális ellátásokhoz és valamennyi közszolgáltatáshoz hozzájutás 

biztosítása. 
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 A hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére a szociális egészségügyi, oktatási és 

foglalkoztatási célok összekapcsolása. 

 A település minden lakója számára biztosítani kell a megélhetéshez szükséges 

forrásokat. 

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének általános elvei 

 

Bucsa Község Önkormányzata elismeri minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő 

méltóságú személyként élhessen a településen, továbbá együttes összefogással az alábbi 

elvek betartására törekszik. 

 Emberi méltóság tiszteletben tartásával tiszteli az ember értékeit, és egyediségét. 

 Egyenlő bánásmód és megkülönböztetés tilalmával megakadályozza a hátrányos 

megkülönböztetés bárminemű formáját, elutasítja nemre, fajra, nemzetiségre, 

származásra, vallásra, politikai meggyőződésre vonatkozó megkülönböztetést. 

 Az önkormányzat, a község minden tagjának érdeke a társadalmi szolidaritás 

erősítése. 

 

 

Konkrét feladatok, célcsoportok esélyegyenlőségének megteremtése érdekében 

 

Bucsa község esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003.CXXV.törvényt alapul véve készült. 

A törvényben meghatározott célokat és feladatokat előtérbe helyezve készült a dokumentum, 

mely a település viszonyaihoz és lehetőségeihez lett igazítva. 

A terv készítése során elemzéseket végeztünk és bevontuk a szociális szakma képviselőit, az 

intézmények vezetőit és a civil szervezeteket. 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott esélyegyenlőségi programunk célja, hogy 

Bucsa minden lakója számára valamennyi közszolgáltatás egyenlő esélyekkel elérhető legyen, 

a hátrányos helyzetű egyének, családok, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők, magát 

kisebbségnek valló polgárok esélyegyenlősége minden területen megteremtődjön. 

 

Az önkormányzat a program céljait 2014-ig szeretné megvalósítani. 

A terv elfogadásával nem zárul le a feladat, mert a körülmények változása befolyásolja a 

kitűzött célokat, ezért a tervet két évente felül kell vizsgálni. 

 

Esélyegyenlőség érdekében a célcsoportokat érintő intézkedések 

 

1. Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akadálymentesítése 

  

Az akadálymentesítés állapotát folyamatosan fenn kell tartani. 

 

2. Fogyatékkal élők 

 

 Az akadálymentesítés a mozgásukban korlátozott személyek közintézmények 

szolgáltatásainak igénybevételét, közlekedést teszi problémamentessé. 

 A fogyatékos emberek a munkaerő piacon történő elhelyezkedése rendkívül nehéz, 

nehezebben találnak munkahelyet. 
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 A fogyatékos emberek kevésbé képzettek, így kiemelten kell kezelni a képzésüket, 

átképzésüket és segíteni kell a rehabilitációs munkahelyen történő foglalkoztatásukat. 

Ennek érdekében az érdekképviseleti szervezetekkel a kapcsolatot ki kell alakítani.  

 A napi életvitelükben segítséget a szociális ellátórendszeren keresztül kell nyújtani       

( támogató szolgálat, házi segítségnyújtás,  étkezés ) 

 Hozzá kell őket segíteni, hogy részt vegyenek a szűrővizsgálatokon, közösségi 

rendezvényeken. 

 Az egészségügyi alapellátásban figyelemmel kell lenni helyzetükre, segíteni kell a 

rehabilitációjukat, az együttműködés során a betegségtudat kialakulásának 

megakadályozására törekedni kell. 

 A nevelési-oktatási intézmények tárgyi feltételeinek további javítása a fogyatékkal élő 

gyermekek lakhelyükön járhassanak óvodába, iskolába. A szülői tanácsadás kiemelt 

feladat. 

 A fogyatékkal élő személyek közúti közlekedésének segítése érdekében a gyalogos 

járdákba lépcsők beépítését mellőzni kell, lejtőket kell kiképezni. A járdák megfelelő 

kialakításában a lakosságot meg kell nyerni együttműködésére.  

 A tömegközlekedési buszmegállók akadálymentesek legyenek, hogy a 

tömegközlekedési járműbe a ki- és beszállás könnyű legyen. 

  

3. Időskorúak 

 

Az idősek helyzetét a társadalmi, gazdasági adottságok jelentősen befolyásolják. Ugyanakkor 

egy adott közösség mérhető a szerint is, hogyan törődik az idősekkel. Az önkormányzat 

tegyen meg mindent a biztonságuk növelése érdekében, elszegényedésük ellen tegyen 

lépéseket a támogató rendszerével. Ehhez a lakosságot meg kell nyerni az együttműködésre, a 

járdák megfelelő szélességének és minőségének a kialakítását be kell ütemezni és meg kell 

valósítani. 

 

4. Kisebbség 

 

Az önkormányzat minden eszközével igyekszik segíteni a roma származású családok 

esélyegyenlőségét. 

A településen élő romák társadalmi beilleszkedése függ az iskolázottsági szintjüktől. 

Az oktatási intézmények a hátrányok kiegyenlítése kiemelten kezeli a roma származású 

gyermekek felzárkóztatását, hangsúlyt helyezve az iskolázottság javítására. 

A munkanélküliek elhelyezkedési esély a családsegítő szolgálattal és Munkaügyi Központtal 

közösen igyekszik elősegíteni. Az önkormányzat az életkörülményeik javításához szociális 

helyzetük javításához jobb lakhatási körülményekhez járul hozzá. 

 

5. Esélyegyenlőség a közoktatásban 

 

Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elve alapvető szempont a közoktatásban és 

gyermekek nevelésében. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és sajátos nevelési igényű tanulók oktatására 

kiemelt figyelmet kell fordítani. Mindez tendencia kell, hogy legyen az intézmények 

fejlesztésében is. 

Az intézményekben a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének felmérése és követése 

viszonylag könnyen felmérhető és követhető. Vizsgálni kell, hogy a diszkrimináció - 
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mentesség érvényesül-e a nevelési- oktatási folyamatokban, az intézmények segítik-e a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációját. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának 

elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató lépések, 

szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják 

iskolai sikerességüket. 

A közoktatás esélyegyenlőségi programja az alábbi elemek megvalósítását tartja fontosnak: 

 

 Az óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás keretében az integrált oktatást, egyéni 

gondozást biztosítani kell, fogyatékosság esetén a szakértői vélemény 

figyelembevételével. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált fejlesztésére az iskolában 

fejlesztő pedagógus áll rendelkezésre, a tevékenységét az óvodai nevelésre is ki kell 

terjeszteni. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek speciális fejlesztését logopédus és 

gyógytestnevelő látja el. 

 A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében az óvodapedagógusokat fel kell 

készíteni az integrációs feladatok ellátására, az együttnevelésre. 

 A tanulási nehézségekkel terhelt gyermekek fejlesztésére minden osztálynak 

lehetősége van, a pedagógusok ilyen irányú tudással rendelkezzenek. 

 

6. Esélyegyenlőség biztosítása a foglalkoztatás területén 

 

Bucsa Önkormányzata a hátrányos helyzetű munkanélkülieket minden eszközzel segíti a 

munkaerő piacra visszajutásban. 

A cél érdekében szorosan együttműködik a szeghalmi Munkaügyi Központtal a Családsegítő 

Szolgálattal és a környező települések munkaadóival, vállalkozásaival, a csökkent 

munkaképességűeket foglalkoztató cégekkel. Az önkormányzat közhasznú és közcélú 

foglalkoztatást szervez, növeli a foglalkoztatottak számát. 

Tovább kell erősíteni azokat a támogatási formákat, amelyek a munkaerőpiacon elhelyezkedni 

nem tudó egyéneket és családtagjait segíti. 

 

Munkáltatói jogok tekintetében a foglalkoztatás során az önkormányzat és intézményei az 

alábbi elveket érvényesíti: 

 A foglalkoztatás területén az emberi méltóságot tiszteletben tartja, partneri kapcsolat 

kialakítására törekszik a munkavállalókkal. 

 Az álláshirdetésekben nem jelenhet meg diszkriminatív kitétel, a hangsúlyt a 

képzettségre, jártasságra és képességre kell helyezni. 

 Pályakezdő munkavállalót segíteni kell szakmailag és a kollektívába történő 

beilleszkedésben. 

 A továbbtanulás és továbbképzés területén minden munkavállalónak azonos esélyeket 

kell biztosítani. 

 Kisgyermekes munkavállalót túlmunkára beosztani egyetértésével lehet, a törvényben 

előírt kedvezményt biztosítani kell számukra. 

 A nyugdíj előtt álló munkavállaló munkaidejét csak beleegyezésével lehet 

csökkenteni. 
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Az esélyegyenlőségi program megvalósításának forrásigénye 

 

Bucsa Önkormányzata a program megvalósítását saját forrás és pályázat útján elnyert 

támogatásokat kíván felhasználni. 

 

Az önkormányzat a közoktatási intézmények igénye szerint támogatja a tárgyi feltételek 

fejlesztését, a pedagógusok speciális irányú képzettségének megszerzését, a hátrányok 

enyhítését szolgáló szolgáltatások megszervezését. 

Közcélú, közhasznú foglalkoztatásra, egyének és családok támogatására a szükséges 

forrásokat biztosítja. 

 

A program céljainak, feladatainak további megvalósítása a pénzügyi források és jogszabályi 

előírásoknak megfelelően történik. 

 

Bucsa, 2010. február 10. 

 

 

 

       Dr. Mile Sándor 

          polgármester 

 

 

Záradék: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2010.(02.10.) KT számú 

határozatával a település Esélyegyenlőségi tervét elfogadta. 

 

Bucsa, 2010. február 11. 

 

 

 

   

Dr. Mile Sándor     Magyar László                             

  polgármester         körjegyző 


