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Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisborosjenő Község Önkormányzata az elmúlt években meghozta azt a döntést, hogy
községünkről egy szociális térképet csináltat, ezzel is elősegítve közösségünk láthatatlan, vagy
nehezen észrevehetö problémáinak megoldását, szociális kérdésekben a feladatokat, amelyek
segítésért kiáltanak.

A szociális térkép a lakosság helyzetét, problémáit és elvárásait térképezi fel egy adott
pillanatban. Az általában kérdőívekkel és interjúkkal készített kutatás a helyi társadalom
többdimenziós (vagyoni-, egészségügyi-, oktatási-, lakásügyi- és munkaerőpiaci helyzet,
életviteli szokások, közösségi szerepvállalás stb. ), strukturális állapotát méri fel. A szociális
térképek nagy előnye, hogy a helyi társadalomról az általános ismereteknél és statisztikai
adatoknál mélyebb infonnációkat képes nyújtani, és megmutatja a helyi társadalom
rétegződését, viszonyrendszerét és a problémák térbeli elhelyezkedését. Emellett megvizsgálja
a település szociális ellátó rendszerét, hogy kiderüljön, az egyes társadalmi problémák és
szükségletek, illetve a szociális ellátó rendszer mennyire illeszkedik egymáshoz. A szociális
térkép eredményei alapján hatékonyabbá lehet tenni a segítö rendszert, és meg lehet határozni
a fejlesztés irányát.

A legáltalánosabban egy szociális térkép célja az, hogy egy helyi társadalomról az általános
ismereteknél jóval mélyebb, relevánsabb képet nyújtson. Mutassa meg a helyi társadalom
rétegződését, térbeli elhelyezkedését, a helyi társadalmi viszonyok rendszerét. Adjon képet a
község gazdasági-társadalmi fejlödésében döntő szerepetjátszó humánerőforrás erösségeiről és
gyengeségeiröl. Ebből következik az is, hogy a szociális térkép nem csak a deprivált rétegekröl
nyújthat mélyebb ismereteket, hanem a helyi társadalom erősségeiről, tartalékairól is.

Emellett a szociális térkép fontos fünkciója az is, hogy a feltárt társadalmi problémák és a helyi
szociális ellátórendszer illeszkedésének vizsgálatát elvégezze, és ennek ismeretében megítélje
a segítői rendszer hatékonyságát, hatásosságát. Továbbá nagyon fontos annak tudatosítása,
hogy az így kialakított adatbázisjövőbeni folyamatos karbantartását is meg kell oldani.

Pilisborosjenö Község Önkormányzata a Humán Bizottság koordinációja mentéa 2020. év
során megrendelt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetétől egy
Pilisborosjenőre vonatkozó Szociális térkép elkészítését, amelynek a várható hatásaiként a
következőket szerepeltette:

A szociális térkép

Hozzájámlhat a település szociálpolitikai irányelveit lefektető, hosszú távú sti-atégia
kidolgozásához

- Könnyebbé teheti a szociális jellegű célprogramok megfogalmazását.
Elősegítheti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését.

- Jó irányba tereli a lakosság és a közszereplők figyelmét, növelheti a szociális érzékenységet.
- Aktivizálj a a település szellemi erej ét, a különböző szakemberek együttműködési készségét.

A szociális térkép elkészült, azóta a Tisztelt képviselök közül sokan olvasták már, ismerkedtek
a szociológiai munkával, tanulmánnyal, a Humán Bizottság korábbi ülései alkalmával már
tanulmányozta, értékelte.



A fentiek alapján javaslom, hogy a végleges verzió tanulmányozását követően a Képviselö-
testület fogadja el a szociológiai munkát és tekintse azt véglegesnek.

Pilisborosjenö elfogadott Szociális Térképe a közeljövöben a képviselő-testületi munka során,
akár rendelet alkotáshoz, valamint különböző határozatokhoz érdemben felhasználható,

hivatkozható. ^<9^Nö^ő.

Pilisborosjenő, 2022. május 02.
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Tömöri Balázs
polgármester

Melléklet:

Pilisborosjenő szociális térképe



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Onkonnányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisborosjenőre
vonatkozó Szociális Térképet véglegesnek tekinti és elfogadja azt. A későbbi testületi munka
során azt érvényes és hivatkozható dokumentumnak tekinti. Felkéri továbbá a Humán Bizottság
elnökét, hogy a helyi könyvtár számára kellő példányszámban gondoskodjon elérhető,
nyomtatott példányokról.

Felelős: Humán Bizottság
Határidő:2022. május31.
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Tömöri Balázs
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