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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 
Csányoszró Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 
a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 
A település bemutatása 
 
Csányoszró község mezőgazdasági jellegű település, a lakosság száma az utóbbi 10 évben csökkenő. 
Jellegzetes Ormánsági község, ha nem is a külsőségeket, hanem a népszokásokat, a tájnyelv 
használatát tekintve. A településpolitikai koncepció településhálózatában a részleges alsó fokú 
központ funkcióját tölti be. 
Csányoszró 1934-ben két község Kiscsány és Oszró egyesítéséből jött létre. Oszró körjegyzőségi 
székhely volt, amelyhez 2 község tartozott. Az egyesült községben létrehozott körjegyzőség 7 község 
közigazgatási teendőit látta el. 
A község múltját tekintve a legrégibb írásos okmány Oszró községről maradt fenn. A pécsi 
székeskáptalan 1191-ben kelt feljegyzése szerint a község a Siklósi család birtokában volt. 
1332-ben az egyházi tizedlajstromban említették meg, mint a székesegyházi főesperesség 
hatáskörébe tartozó plébániát. 1459-ben Janus Pannonius püspök Ivánka szt. Györgynek Oszró 
tizedét is átengedte. Az 1696-os "Neo aquistica comissio" gróf traunnak adta Oszrót. Egy 1715-ből 
származó összeírás szerint tíz jobbágy volt a községben. 1789-ben gróf Batthyány a földesúr, a lakók 
száma 225. 
Nagycsány és Kiscsány községek Róbert Károly uralkodása idején Nagshan és Kischan néven a 
székesegyházi főesperesség fennhatósága alatt álló plébániák közé tartoznak. 1709-ben a "rác futás" 
kor a község teljesen leégett és a lakosság a szilasi erdőbe a mocsarak által elrejtett dombokra 
menekült. 1757. február 6-án kapott engedélyt a község a régi fatemplom községbe való vontatására. 
A török hódoltságot követő vadvízszabályozás következtében megváltozott a lakosság foglalkozási 
viszonya is. Előtérbe került a mezőgazdasági termelés és az intenzív állattenyésztés, amely a 
községben ma is jelentős.  A községek életében jelentős dátum 1912. november 6-a. Ekkor indult meg 
a közlekedés a Barcs Siklós útvonalon. 1913-ban épült a Sellyét Siklóssal összekötő kövesút. 1944. 
december 31-én alakult a községben a jugoszláv hadsereg XV. brigádja, amely Petőfi nevét vette fel. 
A községben 1950-ben alakult a termelőszövetkezet, Nagycsánnyal a tanácsok megalakulása óta, 
Besencével 1963-tól közös tanács működött. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A község részleges alsó fokú központ jellege igazgatási, kulturális, egészségügyi és kereskedelmi téren 
jelentkezik. A községben iskolai napközi otthon, napközi otthonos óvoda, művelődési ház, könyvtár és 
idősek klubja működik. A körzeti egészségügyi szolgálatot körzeti orvos és védőnő alkotja. A községre 
jelentős elszívó hatást gyakoroltak a szomszédos nagyközségek, távolabbi városok. 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2014 656 bázis év 

2015 642 97,87% 

2016 619 96,42% 

2017 614 99,19% 

2018 597 97,23% 

2019 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
 

A táblázatból látszik, hogy a népesség csökken. Ez több okból is így van. A gyermekvállalás kitolódik, a 
fiatalokat semmi nem tartja itt a faluban (mennek a munka után), és ez nagy elvándorlást 
eredményez, akár külföldre is.   

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 
0302) 

318 313 631 50,40% 49,60% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     12 1,90 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 35 29 64 5,55% 4,60% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 10 9 19 1,58% 1,43% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 218 181 399 34,55% 28,68% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 20 22 42 3,17% 3,49% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 35 72 107 5,55% 11,41% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A lakónépesség körében szinte fele-fele arányban oszlik meg a férfi-nő arány. Azonban az idősebb 
rétegnél több a nő, míg az „utánpótlást” inkább a férfiak teszik ki. 

 

 
 

 
 

     2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. - 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 5 5 10 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 8 10 18 

Összesen 13 15 2 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
  

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

(TS 0401) 

2014 109 88 123,86% 

2015 110 81 135,80% 

2016 112 69 162,32% 

2017 112 61 183,61% 

2018 107 64 167,19% 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A falunk sajnos elöregedő, hiszen sokkal kevesebb gyerek születik, és az idős generációt nem pótolja 
senki. Ahogy már említettem, az elvándorlás nagyon jellemző a faluban. A 2010-es évben kiugróan 
magas volt a települést elhagyók száma. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2014 14 24 58,3% -14,1 

2015 13 17 76,5% -5,73 

2016 3 21 14,3% -26,91 

2017 3 21 14,3% -27,91 

2018 16 24 66,7% -12,68 

2019 n.a. n.a. - n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2014 4 11 -7 

2015 4 9 -5 

2016 1 12 -11 

2017 3 10 -7 

2018 2 11 -9 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 
Értékeink, küldetésünk 
 
Tény, hogy sajnos a településen és a közelben sincs munkalehetőség. A legnagyobb foglalkoztató az 
önkormányzat, de ott is folyamatos létszámleépítéseket kellett végrehajtani. A közfoglalkoztatás 
remek dolog. Egy ideig. De minden, csak nem hosszú távú megoldás. Magas a munkanélküliség, nagy 
a létbizonytalanság, a kitörési pontokat helyben kell megkeresni, mert kívülről nem fog jönni 
segítség. Az esélyegyenlőség megteremtése rendkívül fontos, ám tény, hogy a legnagyobb probléma 
a munkahelyek hiányában, a megélhetés hiányában rejlik. Ezt pedig semmiféle program nem tudja 
varázsütésre orvosolni.  
Az önkormányzat anyagi támogatást aligha tud elkülöníteni erre a területre a költségvetésből, de 
pályázati lehetőségeket, és „segítség” felajánlást tehet. 
 
Célok 
 
A helyi önkormányzatnak elsődleges feladata olyan élettér kialakítása, amely a lakosság alapvető 
igényeit helyben elégíti ki. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Csányoszró Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
Az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz 
történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a 
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foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, 
valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 
IT tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 
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 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 
 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 
Felhasználásra került a Csányoszró Község Önkormányzati Képviselő-testületének GAZDASÁGI 
PEROGRAMJA a 2011-2014. évre vonatkozóan, melyben többek között szó van a pénzügyi helyzetről, 
gazdasági program anyagi forrásairól, folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztési elképzelésekről, 
stb. 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
Az adatgyűjtés során a TEIR és az önkormányzat adatokat. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Kis falunk azon kevés települések közé tartozik, ahol a roma-magyar konfliktus egyáltalán nincsen 
jelen. Remekül integrálódott a roma lakosság. Alapjában véve a hátrányos helyzet nem hovatartozás 
kérdése, hanem a munkanélküliségből ered, ami sajnálatos módon a térségben igen nagy mértékben 
jelen van. 
 
A mélyszegénységben élő gyermekek fele-fele arányban roma és nem roma családban születnek. 
A több generációs munkanélküliség nem válogat. Egyaránt érint mindenkit. Ebből az állapotból 
kellene kirángatni a családokat.  
 
Alapvető problémát a munkahelyek hiánya jelenti, hiszen így a kitörés, a jobb életkörülmények 
biztosítása szinte lehetetlen. 
Azonban nem feltétlenül a „hozzunk ide gyárakat” gondolattal kellene kezdeni. Idővel persze az sem 
baj, ha ilyenfajta úton indulunk el. Az első lépés azonban az lenne, megértessük az emberekkel azt, 
hogy ha más által ez nem megoldható, akkor saját maga számára biztosítson munkát. Minden házhoz 
tartozik kisebb-nagyobb kert, melyek közül nagyon sok nincs megművelve, kihasználva. Pedig a 
különböző zöldség, gyümölcs, baromfi, stb. termesztése és tartása rengeteget segítene a családokon. 
Legalább az élelmiszer beszerzésének nagy részével nem kellene bajlódni, és nem utolsó sorban kezd 
magával valamit az ember, és újra megtanulja, van miért felkelni, és ezt meg is kell tennie. Magáért. 
A családjáért. A jövőért. 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A munkanélküliség aránya kiugróan magas. Ez az arány az évek előrehaladtával csökkent, de még 
mindig országos átlag fölött van.  Azonban sajnos ez egy hamis érték, hiszen a közfoglalkoztatás miatt 
csökkent, ami pedig nem tényleges munka, legalábbis nem tartós. 
A regisztrált munkanélküliek száma magas, főleg a 26-30 év közöttiek (életük teljében lévő, 
legaktívabb fiatalok) és a 46-55 év közöttiek körében. 
 
A tartós munkanélküliség kiemelkedően magas, komoly aggodalomra ad okot.  
 
A pályakezdő álláskeresők száma szintén magas, 10% körüli, bár adatok alapján ez a 2011-es évben 
2% alá csökkent. A fiatalok, akik kikerülnek a munka világába (vagyis inkább ki kellene kerülniük) 
jövőképpel nem, vagy csak alig rendelkező, munkavállalásra nem számítható, kilátástalansággal 
küzdő, elkeseredett fiatal felnőttek lehetnek, ha nem kapnak segítséget. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 
(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 271 241 512 42 15,50% 27,5 11,41% 70 13,57% 

2015 269 238 507 29,25 10,87% 19,75 8,30% 49 9,66% 

2016 259 229 488 35,75 13,80% 17,5 7,64% 53 10,91% 

2017 254 218 472 30,5 12,01% 15,25 7,00% 46 9,69% 

2018 248 212 460 31,25 12,60% 26,5 12,50% 58 12,55% 

2019 n.a. n.a. - 37,5 - 30,75 - 68 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       
 

 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok 

szerint 

Regisztrált 
munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Fő 
összesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

70 49 53 46 58 68 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 2 2,25 2,75 4,25 3,25 2,75 

% 2,88% 4,59% 5,16% 9,29% 5,63% 4,03% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 9,5 7,75 7 6,75 9,25 6,5 

% 13,67% 15,82% 13,15% 14,75% 16,02% 9,52% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 5,75 5 6,25 1,75 6 7 

% 8,27% 10,20% 11,74% 3,83% 10,39% 10,26% 

30-34 év (TS 1005) Fő 4,25 3,5 3 4,5 3 3,5 
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% 6,12% 7,14% 5,63% 9,84% 5,19% 5,13% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 10,25 5,5 6 5,5 5,75 8 

% 14,75% 11,22% 11,27% 12,02% 9,96% 11,72% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 11 6,25 9,25 5,5 7,75 6,75 

% 15,83% 12,76% 17,37% 12,02% 13,42% 9,89% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 8,25 3,75 5,25 5 9,75 12 

% 11,87% 7,65% 9,86% 10,93% 16,88% 17,58% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 8,5 7 6,75 6,25 6,5 12,25 

% 12,23% 14,29% 12,68% 13,66% 11,26% 17,95% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 7 4,5 4 4 4,75 4,25 

% 10,07% 9,18% 7,51% 8,74% 8,23% 6,23% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 3 3,5 3 2,25 1,75 5,25 

% 4,32% 7,14% 5,63% 4,92% 3,03% 7,69% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

       

 
 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya (TS 
1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2014 24,65 n.a. n.a. 0 - - 

2015 26,02 n.a. n.a. 0 - - 

2016 29,67 n.a. n.a. 0 - - 

2017 37,16 n.a. n.a. 0 - - 

2018 22,94 n.a. n.a. 0 - - 

2019 27,84 n.a. n.a. 0 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
Nem vitás, hogy az alacsony iskolai végzettségűek aránya kimagaslóan nagy volt a 2001-es években. 
Ez azonban töredékére csökkent 2011-re. Természetesen ez még mindig nem jó, de a javuló 
tendencia mindenképpen bizalom gerjesztően hat. 
 
Az alacsony végzettségűek elhelyezkedési lehetőségeihez képest, a magasabb mint 8 osztályos 
végzettséggel rendelkezőknek is majdnem a fele regisztrált munkanélküli. Ebből is látszik, az 
elsődleges cél a munkahely teremtése, szerzése és megtartása lenne. 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő TS (1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 85,4 80,3 14,60% 19,70% 

2011 94,3 89,1 5,70% 10,90% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 
0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 70 n.a. - 28 40,29% 36,25 52,16% 

2015 49 n.a. - 20,75 42,35% 26 53,06% 

2016 53 n.a. - 22 41,31% 29,25 54,93% 

2017 46 n.a. - 22 48,09% 22,75 49,73% 

2018 58 n.a. - 31,5 54,55% 24,25 41,99% 

2019 68 n.a. - 35,5 52,01% 30,5 44,69% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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c) közfoglalkoztatás 

 
2010. óta folyamatosan nő a közfoglalkoztatásban részt vevők száma. Azonban a 2012-ben és 2013-
ban a megváltozott közfoglalkoztatási rendszerben már jellemzően annyi embert lehet foglalkoztatni, 
amennyire a Munkaügyi Központ támogatást ad, és általánossá lett a részmunkaidős foglalkoztatás, 
és a 2-4 hónapra történő foglalkoztatási lehetőség.   
 
A munkanélküliségi ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 
romlanak az életkörülmények, az emberek életminősége. Másfelől az önkormányzat szociális kiadásai 
emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.  
A közmunkaprogram előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje 
munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi 
feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú 
feladatokat. 
 
Arra vonatkozóan, hogy a közfoglalkoztatásban mekkora a romák aránya, önkormányzatunknak 
nincsenek pontos adatai.   
 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
A helyi vállalkozások száma évek óta stagnál. Jellemzően mezőgazdasági kisüzemek és egyéni 
mezőgazdasági vállalkozók működnek. Állami szektorban pedig 23-an dolgoznak 
 

A tömegközlekedés sajnos nagyon problémás. A megyeszékhelyre nem lehet eljutni fél 3 után, és 
hazajutni onnan szintén nem lehet fél 5 után.  És mindez a buszra vonatkozik. A vonatközlekedést 
megszüntették évekkel ezelőtt. 
A legközelebbi centrum (Sellye) autóval 5, busszal 8 percre van. És ott is vannak holtidők, amikor se 
oda se onnan visszajutni nem lehet. Délután 5kor pedig meghal az élet hazafele… Ez több 
szempontból is gondot okoz. Hosszan nyitva tartó bolt, pékség, a Sellyei Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége, az Ormánsági Egészségház is itt található. Van, hogy az embernek elmegy 
az egész napja, mert úgy kap időpontot, hogy reggel el kell mennie, hogy odaérjen, de csak délután 
tud visszajönni… Nem tud ügyeket intézni, nem tud „kiszabadulni” a faluból. Nincs mivel… 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A vonzásközpontokban megrendezésre kerülő felnőttképző programokról az érintettek folyamatosan 
kapnak tájékoztatást a munkaügyi központoktól és az önkormányzattól is, de az aktivitás alacsony. A 
megszerezhető képzés nincs összhangban a munkaerő-piaci-i igénnyel. Nem érték a tudás, nincs 
kitűzött cél. 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 
 

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felnőttképzésre, de ehhez az is szükséges, hogy olyan 
felnőttképzési programok induljanak, amik a gyakorlatban is hasznosíthatóak, és valóban hozzásegít 
az érintetteket a munkaerő-piaci bekapcsolódáshoz. 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2014 n.a. n.a. - 

2015 n.a. n.a. - 

2016 n.a. n.a. - 

2017 n.a. n.a. - 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú 
iskolában       

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2014 - n.a. -   -   - n.a. 

2015 - n.a. -   -   - n.a. 

2016 - n.a. -   -   - n.a. 

2017 - n.a. -   -   - n.a. 

2018 - n.a. -   -   - n.a. 

2019 - n.a. -   -   - n.a. 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 
(TÁKISZ) 

    
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 
 

Itt sajnos a mélyszegénységben élők és a romák nem foglalkoztathatóak, egyszerűen azért nem, mert 
ezeken a területeken olyan képesítések az elvártak, melyhez az alacsony iskolai végzettség (kevesebb, 
mint 8 általános, 8 általános, 10 osztály) nem elég. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Hátrányos megkülönböztetés, foglalkozási diszkrimináció nem fordult elő az önkormányzatnál, 
mindenki az adottságainak megfelelő munkát végezheti. Aki jól dolgozik, dolgozhat, aki a feladatát 
nem látja el, nem. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

 
Az álláskeresési segélyben és álláskeresési járadékban részesülők száma csökkenő tendenciát mutat, 
ennek két oka lehetséges: egyik a beindult közfoglalkoztatás, másik pedig, hogy sokan már kikerülnek 
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a munkaügyi központok nyilvántartásaiból, mert olyan régóta munkanélküliek, hogy nem jogosultak 
semmilyen ellátásra (látens munkanélküliség) 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2014 512 n.a. - 

2015 507 1 0,20% 

2016 488 1,25 0,26% 

2017 472 1 0,21% 

2018 460 1,5 0,33% 

2019 - 3 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

 
           

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők száma 
(TS 1301) 

Álláskeresési 
járadékra 

jogosultak (TS 
1201) 

Fő Fő % 

2014 71 4,75 6,69% 

2015 49 3,75 7,65% 

2016 52,25 4,25 8,13% 

2017 45,75 3,75 8,20% 

2018 57,75 7,75 13,42% 

2019 68,25 7 10,26% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanélküliek 
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 
FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők átlagos 
száma 2015. márc. 1-től érvényes 

módszertan szerint 
(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos 
havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság 
megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2014 26,75 n.a. -   0,00% 

2015 15,75 2,5 15,87%   0,00% 

2016 19,5 3 15,38%   0,00% 

2017 17,75 n.a. -   0,00% 

2018 22,5 n.a. -   0,00% 

2019 22,5 n.a. -   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2014 265 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 265 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 265 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 265 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 265 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok 

      a) bérlakás-állomány: az önkormányzatnak 3 ilyen lakása van. 

 
b) szociális lakhatás: ilyen lakás nincs a faluban.  

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok: nincsenek ilyenek a faluban. 

  
   d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság: Nem 
releváns. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt az arra rászorultaknak. A táblázatból jól látszik, 
hogy ez a szám elég magas. 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2014 144 n.a. 

2015 131 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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   f) eladósodottság:  
 

Erre vonatkozóan pontos adatokat ugyan nem lehet adni, de következtetni lehet rá, pl. a bírósági 
végrehajtások számából, vagy a közműtartozásokból. Ezek alapján sajnos van eladósodottság a 
faluban. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete  

 
A falunkban nincsenek szegregátumok.  
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Nincs ilyen probléma 
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 

A településen jól működik a házi felnőtt és gyermekorvosi szolgáltatás, az önkormányzat évtizedek 
óta helyben lakó orvossal kötött szerződés alapján láttatja el ezt a kötelező feladatot, évtizedek óta 
ugyanazzal a szakemberrel. A védőnői szolgálatról hasonlókat lehet elmondani. Szakrendelések a 
közeli városokban, Pécs, Sellye, Siklós vannak. 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 
(TS 4501) 

2014 1 n.a. n.a. 

2015 1 n.a. n.a. 

2016 1 n.a. n.a. 

2017 1 n.a. n.a. 

2018 1 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2014 39 

2015 36 

2016 29 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2014 n.a. n.a. 0,00 

2015 n.a. n.a. 0,00 

2016 2,5 n.a. 2,50 

2017 n.a. n.a. 0,00 

2018 n.a. n.a. 0,00 

2019 n.a. n.a. 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 
való hozzáférés 
 

A prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés a városokban (Sellye, Siklós, Pécs)lehetséges, 
melyek megközelítése tömegközlekedési eszközzel és autóval is elérhető. (bár ezek igénybe vétele 
elég körülményes járat-gyakoriság szempontjából) 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a városokban (Sellye, Siklós, Pécs)lehetséges, 
melyek megközelítése tömegközlekedési eszközzel és autóval is elérhető. (bár ezek igénybe vétele 
elég körülményes járat-gyakoriság szempontjából) 
 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
A közeli városban (Sellye) és nagyközségben  (Vajszló) működik focicsapat. Ezen kívül civilek 
segítségével szoktunk rendezni különböző sporteseményeket, rendezvényeken, melyen a 
látogatottság szerencsére igen nagy. 
 
  f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Az idősek nappali ellátása, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat segíti munkánkat. Ami hiányzik, 
az a krízisszálló, vagy anya és csecsemőotthon, de eddig szerencsére nem merült fel az igény ezekre. 



 22 

 
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 
 

A visszajelzések szerint ilyen nem fordult elő. Olyan személyek dolgoznak ezeken a területeken, akik 
ügyelnek arra, hogy senki nem szenvedjen hátrányos megkülönböztetést. 
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Igyekszünk ezeket megoldani, de az egyre kevesebb pénzekből nagyon nehéz. Örülünk, ha a 
kötelező feladatokra tudunk koncentrálni. 

 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 

A faluban IKSZT működik a fiatalok nagy örömére. Illetve újjá van építve a kultúrházunk is, ahol 
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk programokat szervezni időseknek és fiataloknak egyaránt.  
A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. is a segítségünkre van. Sellyén működő „IFI” (Ifjúsági 
Információs) Pont munkatársa szervez rendszeresen programokat a fiataloknak Sellyén, és a 
környéken, így a falunkban is. 
 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 

Mint azt már említettem, falunkban egyáltalán nem jellemző a roma-nem roma konfliktus. Remekül 
él egymás mellett mindenki, aki ennek a kis közösségnek a tagja.  

 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

A jobb módúak igyekeznek mindig valamilyen felajánlást tenni, a mikor pl. falunap, vagy valamilyen 
nagyobb esemény van. Értem ez alatt a dinnye-felajánlást, a tombolára összeállított 
ajándékcsomagokat, vagy akár azt, hogy a fiatalok segítenek az időseknek, esetleg pogácsát osztanak 
a falunap reggelén.  

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a település önkormányzatának és az egyéb szervezeteknek, 
intézményeknek jó kapcsolatuk alakult ki. A közmeghallgatásokat évek óta együtt tartja az 
önkormányzat a roma nemzetiségi képviselő-testülettel. Minden olyan kérdésben, mely érinti a 
nemzetiség jogait, kötelezettségeit, az önkormányzat kikéri a nemzetiségi képviselő-testület 
véleményét, egyetértését, ha az szükséges. A társadalmi egyeztetés folyamatában olyan kérdésekben 
is egyeztetésre kerül sor, mely az egész település lakosságát érinti. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
Kis falunk azon kevés települések közé tartozik, ahol a roma-magyar konfliktus egyáltalán nincsen 
jelen. Remekül integrálódott a roma lakosság. Alapjában véve a hátrányos helyzet nem hovatartozás 
kérdése, hanem a munkanélküliségből ered, ami sajnálatos módon a térségben nagy mértékben jelen 
van. A munkanélküliség visszaszorítása érdekében intézkedéseket kell tenni.  
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya Munkaerőpiaccal összhangban lévő 
felnőttképzésbe delegálás 

Az aktív korúak közül a 26-30 éves korosztály 
körében a legmagasabb a munkanélküliség, ami 
az elvándorlást és a családtervezést hátrányosan 

befolyásolja 

Fiatalokat célzó, olyan MEP-i szolgáltatások, 
melyek a biztos megélhetést, a településen 
maradást segítik elő   

Tartós munkanélküliség aránya magas Motiváció fenntartása és növelése, helyi 
vállalkozások fejlesztése és erősítése 

A vezetékes szennyvízelvezetés hiányával a 
település jelentős részén a szennyvízülepítő 
aknák szivárognak, ezáltal szennyezik a talajt  

Vezetékes szennyvíz kiépítése a faluban 
(motiválni az embereket, miért lenne jó) 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

          
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   
 

A számok alapján azt mondhatjuk, hogy szerencsére nagyon kevés a veszélyeztetett és védelembe 
vett 18 év alatti gyermekek száma. Azonban ez akkor lenne a legideálisabb, ha egy gyermekre sem 
lenne jellemző.  És azt se felejtsük el, hogy a családok többsége rossz anyagi körülmények között él, 
és ezek a számok nem mutatják azt a nélkülözést, amiben sokan felnőnek. 
 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma 
december 31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma december 31-

én (TS 3101) 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 1 n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
Bár a védelembe vett és veszélyeztetettek száma „alacsony”, érdekes megnézni azt, hogy a 
RENDSZERES gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma milyen magas! Nyilván, 
önmagában nem a gyvk jelent gondot, hiszen ez segítségnyújtás. A probléma inkább az, hogy ez csak 
„tűzoltás”, valós problémát nem orvosol. Azonban amíg tényleges változás nincs a családok 
helyzetével kapcsolatban, a gyvk nélkülözhetetlen segítség. Ezt a helyzetet kellene sürgősen kezelni. 
A gyermekek jobb körülmények közötti felnövését szintén a szüleik munkahelyszerzésében lehetne 
megalapozni. 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2014 87 

2015 76,5 

2016 75 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya:  

 

A gyermekvédelmi kedvezményekre jogosult gyermekek kedvezményesen illetve ingyen jutnak 
étkezéshez az iskolában illetve az óvodában.  
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
A gyermekvédelmi kedvezményekre jogosult gyermekek kedvezményesen illetve ingyen jutnak 

étkezéshez az iskolában illetve az óvodában.  

 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Nincs ilyen gyermek a faluban. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nincs szegregált lakókörnyezet. 
 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 
Átlagosan 28 gyermek jut a védőnőre, bár ez az évek sokán egyre kisebb gyerekszámot jelent. Az 
ellátás hozzáférése minden gyermek számára biztosított, a védőnő kijár a családokhoz, nem kell a 
gyermekeket hurcolni. 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2014 1 n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A gyermek és felnőtt orvosi ellátást egyazon háziorvos végzi, látja el. Így a gyermekorvosi ellátás is 
helyben vehető igénybe, ha szükséges, 0-tól 24 óráig. Betöltetlen praxis nincs. A gyermek 
szakellátások a városokban (Pécs, Sellye, Siklós) működnek. 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
    

 
  c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
Óvodában biztosított, a szakemberek (pl. logopédus) kijárnak az óvodába, a gyermeket általában nem 
kell utaztatni. 
 
d) gyermekjóléti alapellátás 
 

Sellyei Családsegítő és gyermekjóléti munkatárs áll rendelkezésünkre és segíti a családokat, 
gyermekeket. 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális 
szempontból felvett 

gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett 
gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem 
önkormányzati 

bölcsődék száma 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 
száma 

Családi napköziben 
engedélyezett 

férőhelyek száma 
(december 31-én) 

(TS 4901) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
   

e) gyermekvédelem 

 
Alacsony azoknak a gyermekeknek a száma, akiket védelembe kell venni, ez köszönhető a 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységének, valamint az óvoda és az iskola munkatársainak is. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
Nincs ilyen szolgáltatás falun belül. Pécsett vehetők igénybe ilyenféle szolgáltatások. 

 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 
Sport- és focipálya, tornaterem áll a gyerekek rendelkezésére 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők hozzájutnak ingyenesen a tankönyvekhez. 
A szociális nyári gyermekétkeztetési programban éveken keresztül részt vett az önkormányzat. 
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Ilyen nem fordul elő! 
 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül 

 
Sajnos nincs rá lehetőség.  
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG Db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai csoportok száma 
2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 07.00-16.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2013.08.05-08.30 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 3 0 

Gyógypedagógusok létszáma 
0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2014 n.a. 2 50 1 32 n.a. 

2015 n.a. 1 50 1 26 n.a. 

2016 n.a. 1 50 1 19 n.a. 

2017 n.a. 1 25 1 19 n.a. 

2018 n.a. 1 25 1 20 n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
    

 
 Jól látszik, hogy egyre kevesebb a gyerek. Hiába jár 3 településről is ide az óvodás korú gyermek, már 
csak egy csoport működik, a HEP készítésének idején 22 fővel. A hátrányos helyzetű gyermekek 
száma szinte 100%-os. Persze az itt élők legtöbbjére ez jellemző, ettől függetlenül megdöbbentő és 
sokkoló ez a szám.   A gyermeklétszám drasztikus csökkenésének eredményeképpen a helybeli 
általános iskolai oktatás megszűnt. 
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Az iskola és óvoda fejlesztése során az önkormányzat törekedett a gyermekek fejlődését, fejlesztését 
biztosító minőségi beruházások megvalósítására. A környezeti igényesség valamennyi fejlesztést 
áthatotta, így teremtve ellensúlyt a lakókörnyezeti elmaradottsággal esetenként előforduló 
igénytelenséggel szemben.    
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszer (IPR) az óvodában működik, képesség kibontakoztató és 
integrációs felkészítéseket szerveznek, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, 
tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló továbbtanulási esélyének 
kiegyenlítése folyik. 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások száma 

Napközis általános 
iskolai tanulók száma 
a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos 
tanulókkal együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2014/2015 36 n.a. - 33 - 

2015/2016 30 n.a. - 30 - 

2016/2017 25 n.a. - 19 - 

2017/2018 21 n.a. - 18 - 

2018/2019 n.a. n.a. - n.a. - 

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 
Sellyén és Pécsett vehetők igénybe ilyen szolgáltatások. 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 
feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2014/2015 n.a. 4 1 

2015/2016 n.a. 3 1 

2016/2017 n.a. 2 1 

2017/2018 n.a. 2 1 

2018/2019 n.a. n.a. n.a. 

2019/2020 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
Nincs ilyen 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések  

 

A helyi tagiskola 2018-ban már csak 6 fővel működött, így a fenntartó   az intézmény működtetését 
megszüntette. 
 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali 
oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali 
oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2014/2015 n.a. 

2015/2016 n.a. 

2016/2017 n.a. 

2017/2018 n.a. 

2018/2019 n.a. 

2019/2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi 
adatok 

 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
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Sajnos nincs rá mód 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Lemorzsolódás, motiválatlanság Az iskolához igazított munkalehetőség 
biztosítása, ezáltal egy biztosabb jövőkép 
erősítése a fiatalokban 

Iskola bezárása a gyermeklétszám csökkenése 
miatt 

Helyi iskolai környezet vonzóvá tétele az 
alternatív pedagógiai módszerek erősítésével, és 

a szülők megfelelő tájékoztatása 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Falunkban egyáltalán nem jellemző, hogy a nők hátrányosan lennének megkülönböztetve a 
férfiakkal szemben. Sajnálatos módon azonban a munkanélküliség, mint probléma, mindkét nem 
esetében nagy számban előfordul. 

 

Amin viszont lehetne változtatni, az a gyermekek elhelyezésének lehetősége, hogy az édesanyjuk el 
tudjon menni dolgozni (akár napszámba, ha éppen van rá lehetőség). Ennek érdekében pedig 
BÖLCSŐDE-i „tagozat” létrehozása lenne a célszerű az óvoda épületében.  

 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2014 271 241 n.a. n.a. 42 28 

2015 269 238 n.a. n.a. 29 20 

2016 259 229 n.a. n.a. 36 18 

2017 254 218 n.a. n.a. 31 15 

2018 248 212 n.a. n.a. 31 27 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 38 31 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
     

 



 32 

A számadatok alapján a nők körében kevesebb a munkanélküli, mint a férfiaknál. Ebből is látszik, 
hogy egyáltalán nincsenek negatívan megkülönböztetve. Sőt, a napszámosok között is rengeteg nőt 
látni a földeken. 
 
   b) nők részvéteke foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
 
Erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. 
 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az alacsony iskolai végzettségből adódó nehéz elhelyezkedés nem válogat a nemek között. Ha 
alulképzett vagy, nehezebben vagy egyáltalán nem lesz munkád. Ez tény. Cél a magasabb iskolai 
végzettség megszerzése, és ennek segítségével való elhelyezkedés a munkaerőpiacon. 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

Nincs tudomásunk róla. 

 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 
családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 
Bölcsőde a településen nem működik. Az óvodai férőhelyek száma jelenleg több mint amennyi 
óvodás gyermek van. A bölcsődei tagozat segítené a kisgyermekek napközbeni elhelyezését, és 
pozitívan hozzájárulhatna az anyák munkakereséséhez, munkába állásához. 
 

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnői hálózat hatékonyan működik a településen, jól együttműködve a családsegítő és a 
gyermekjóléti szolgálattal. 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2014 1 n.a. - 

2015 n.a. n.a. - 

2016 n.a. n.a. - 

2017 n.a. n.a. - 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
   

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A nőket érintő családon belüli erőszakról a faluban nincsenek adataink. 
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(Látens terület, nem tudunk róla, önkormányzathoz feljelentés nem érkezett, rendőrségtől sem 
kaptunk jelzést.) 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

Nincs és nem is várható ilyen szolgáltatás. Szerencsére nem is indokolja ezt semmi, igény sincs rá a 
településen. Amennyiben felmerül, át kell gondolni a megoldási lehetőségeket, ami nem lehet más, 
mint nagyobb várossal együttműködve megoldani az ilyen nők, családok elhelyezését. Önkormányzat 
önerőből nem tudja ezt a szolgáltatást nyújtani. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi közéletben a településen élő nők jellemzően nem intézményesített formában aktívak, 
hanem különböző adománygyűjtéseknél, osztásoknál, helyi rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában, a falu szépítésében, stb. 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

 
Ilyenek nincsenek. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Bölcsőde és családi napközi hiánya, ezáltal az 
elhelyezkedési nehézségek a kisgyerekes 

anyukáknál 

Óvodában bölcsődei csoport, ill. családi napközi 
létrehozása 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Kis falunkban nyugdíjas klub és idősek napközije működik. Az itt élő idős emberek szerencsésnek 
mondhatják magukat, hiszen semmiben nem szenvednek hiányt! Folyamatos programlehetőségekkel 
kecsegtetnek nekik, szakkörök és foglalkozások színesítik meg mindenapjaikat.   

 

Ami viszont még színvonalasabbá tenné az ittlétüket, az esetleg a generációk közel hozása lenne.  

 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2014 70 123 193 

2015 68 120 188 

2016 62 113 175 

2017 61 107 168 

2018 61 105 166 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701) 

2014 n.a. 

2015 2,25 

2016 4,25 

2017 3,5 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Nem jellemző az idősek foglalkoztatása. Ha lenne rá igény, és lenne olyan feladat, amit el tudna 

látni, foglalkoztathatnánk őket lehetőségeink szerint. 

 
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Lásd az előző pontban. 

Viszont a LLL (Lifelong Learning – élethosszig tartó tanulás) olyan szinten jellemző, hogy folyamatosan 
újuló programokon vehetnek részt, és mint azt tudjuk, nem csak az „iskolapadban” végzett tanulás 
minősül tanulásnak. Minden új ismeret elsajátítása ide tartozik, amiben a mi nyugdíjasaink nem 
szenvednek hiányt. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az elmúlt évek során nyugdíjas nem jelentkezett foglalkoztatásra az önkormányzatnál, de ha 
jelentkezne, csak azért, mert nyugdíjas, nem lenne diszkriminálva, amennyiben az elvégzendő 
feladatnak meg tud felelni 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2014 70 10 14% 0 n.a. - 

2015 49 8 16% 0 n.a. - 

2016 53 7 13% 0 n.a. - 

2017 46 6 14% 0 n.a. - 

2018 58 7 11% 0 n.a. - 
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2019 68 10 14% 0 n.a. - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
     

 
 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Orvosi ellátásuk biztosított, és a már említett nappali ellátással foglalkozó idősek „otthona” és 
nyugdíjas klub segíti és színesíti meg mindennapjukat. 
 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

Év 
65 év feletti lakosság száma 

(TS 0328) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő 

időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2014 109 n.a. - 

2015 110 n.a. - 

2016 112 30 26,79% 

2017 112 30 26,79% 

2018 107 30 28,04% 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Lásd fentebb. 
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c) idősek informatikai jártassága 

 

Erre is próbálnak odafigyelni. Az egyik legszembetűnőbb eredmény, hogy több nyugdíjasunk is 
regisztrálva van, és folyamatosan használja az ismert közösségi hálót!  

 

 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Lásd fentebb.  

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2014 1 1165 n.a. 1 

2015 1 1165 n.a. 1 

2016 1 1165 n.a. 1 

2017 1 1165 n.a. 1 

2018 1 n.a. n.a. 1 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TEIR 
    

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

„Távol lévő generációk”, az idősek kulturális 
hagyományaikat, szokásaikat nem tudják átadni a 

fiataloknak 

Generációk közötti együttműködés erősítése 

 



 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Nincsenek adataink fogyatékkal élőkről 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 
Összesen 

2014 20 28 48 

2015 21 25 46 

2016 19 22 41 

2017 16 22 38 

2018 16 20 36 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

 
Nincsenek adataink a fogyatékkal élőkről, így azt sem tudjuk, hogy pontosan milyen foglakoztatásban 
vesznek részt.  
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Önkormányzatunknak erről nincsen adata. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A településen önálló életvitelt támogató programok nem működnek. 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos 
személyek száma (TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2014 n.a. n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
 



 39 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Akadálymentesítés van az épületekben (önkormányzat, iskola), azonban a közterek, parkok 
akadálymentesítésre szorulnak.  
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 

 
Az akadálymentesítés a köztereken fejlesztésre vár.  
Mivel nincsenek adataink a fogyatékkal élőkről, a kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségeinek bővítése nem merült még fel. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Fejlesztésre vár. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Hiányos. Fejlesztésre vár 
 

e)fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Nincs 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Nincs rá mód 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közterek, járdák, parkok akadálymentesítése 
hiányos 

Akadálymentesítés fejlesztése 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
Együtt Csányoszróért, református lelkész és családja, nagyobb gazdák segítik a falu élhetőbbé tételét. 
(Falu szépítése, nyári napközis táborok, kisebb-nagyobb felajánlások)   
 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 

 
A településen a civil szektort az Együtt Csányoszróért Egyesület testesíti meg. A megszűnt 
alapítványok (A Múlt a Jövőért, A Kultúráért)  elsősorban az iskolai célok megvalósítását szolgálták.  A 
partnerség elsősorban egymás rendezvényeinek a támogatásában, tematikájuk, időpontjuk 
összehangolásában, helyi hagyományok ápolásában, a település élhetőbbé tételében, a környezeti 
kultúra fejlesztésében nyilvánul meg. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Az önkormányzat társulásban a következő feladatokat látja el: 
- Állati hulladéklerakó működtetése     a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A nemzetiségi önkormányzatok a települési önkormányzattal közösen tevékenykedik az 
esélyegyenlőség megvalósításában. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A civil szervezetek eddig ezen a területen nem működtek közre, bevonásuk ebbe a tevékenységbe a 
következő időszak feladata lesz. Bár kezdeményezések már eddig is voltak. Pár éve az iskola bezárása 
ellen biciklizett az egész falu. 
 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
A fent említettekből már kiderül, hogy a magán személyek, gazdaságok, stb. lehetőségük szerint 
szívesen és készségesen segítik a falut. Legjobb példája ennek a felajánlások mértéke és 
rendszeressége. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
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szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének folyamatába 

 
Kis falu keretében személyes kapcsolatfelvétel, telefonos információkérés 
 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A település honlapján illetve az önkormányzat folyosóján kifüggesztve a lakosság is tudomást 
szerezhet a HEP-ről. Lakossági fórum keretében visszacsatolási lehetőséget biztosítunk. 



 42 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 Magas az alacsony iskolai 
végzettségűek aránya 

 Az aktív korúak közül a 26-30 éves 
korosztály körében a legmagasabb 
a munkanélküliség, ami az 
elvándorlást és a családtervezést 
hátrányosan befolyásolja 

 Tartós munkanélküliség aránya 
magas 

 A vezetékes szennyvízelvezetés 
hiányával a település jelentős 
részén a szennyvízülepítő aknák 
szivárognak, ezáltal szennyezik a 
talajt 

 Munkaerőpiaccal összhangban lévő 
felnőttképzésbe delegálás 

 Fiatalokat célzó, olyan MEP-i 
szolgáltatások, melyek a biztos 
megélhetést, a településen 
maradást segítik elő   

 

 Motiváció fenntartása és növelése, 
helyi vállalkozások fejlesztése és 
erősítése 

 Vezetékes szennyvíz kiépítése a 
faluban (motiválni az embereket, 
miért lenne jó) 

Gyermekek 

 Lemorzsolódás, motiválatlanság 
 
 
 

 Iskola bezárása a gyermeklétszám 
csökkenése miatt 

 Az iskolához igazított 
munkalehetőség biztosítása, ezáltal 
egy biztosabb jövőkép erősítése a 
fiatalokban 

 Helyi iskolai környezet vonzóvá 
tétele az alternatív pedagógiai 
módszerek erősítésével, és a szülők 
megfelelő tájékoztatása 

Idősek 

 „Távol lévő generációk”, az idősek 
kulturális hagyományaikat, 
szokásaikat nem tudják átadni a 
fiataloknak 

 Generációk közötti együttműködés 
erősítése 

Nők 

 Bölcsőde és családi napközi hiánya, 
ezáltal az elhelyezkedési 
nehézségek a kisgyerekes 
anyukáknál 

 Óvodában bölcsődei csoport, ill. 
családi napközi létrehozása 

Fogyatékkal 
élők 

 Közterek, járdák, parkok 
akadálymentesítése hiányos 

 Akadálymentesítés fejlesztése 
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A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Vissza az iskolapadba 
Érintett személyek, iskolák, tanárok 
Polgármester 

Gyermekek Hidd el, megéri! 
Érintett személyek, iskolák, tanárok, 
vállalkozók, helyi gazdák 
Polgármester 

Idősek Generációk egymás közt 
Fiatalok és idősek 
Polgármester 

Nők Bölcsibe be 
Anyák és gyermekeik, dajkák, épület 
fenntartó(k) 
Polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentesítésre fel! 
Önkormányzat, civilek, vállalkozók  
Polgármester 

Jövőképünk 

 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák továbbra is tökéletes harmóniában, konfliktusok nélkül 
tudnak együtt élni a nem roma lakossággal.  
 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők nem csak a segélyekből, de saját értéktermelő 
munkájukkal is vegyék ki részüket a településen. Ne várjanak arra, hogy munkahelyek „költözzenek” a 
településre. Ismerjék fel ők a munkát, ha az ott áll előttük. Műveljék meg kertjeiket, adják át, és 
osszák meg tapasztalataikat egymással, a fiatalabb generációval. 
 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek továbbtanulási esélyeinek javítását. A családokban a 
többgenerációs munkanélküliséget és a rossz továbbtanulási, majd elhelyezkedési mutatókat csak 
úgy lehet megszüntetni és javítani, ha már a szülőkkel is megértetjük, mekkora jelentősége van a 
magas iskolai végzettségnek. 
 
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre a közösségi életbe történő bevonással. A szolgáltatások 
folyamatos bővítésével, és színvonalasságával mindennapjaikat megkönnyítjük, színesebbé tesszük. 
Azt hiszem, bátran lehet mondani, hogy megéri a mi falunkban idősnek lenni! 
 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében a családvállalás megkönnyítését. Ehhez elengedhetetlen 
a munkalehetőségek biztosítása mind az anyának, mind az apának. Ennek érdekében bölcsődei 
tagozat létrehozása is esedékes lenne. Továbbá elengedhetetlen a folyamatos szűrővizsgálatok 
biztosítása, és az azokra való eljárás ösztönzése. 
 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életében szükséges akadálymentesítésekre a 
közhivatalokban, közintézményekben. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Vissza az iskolapadba Kis falunk azon 
kevés települések 
közé tartozik, ahol a 
roma-magyar 
konfliktus egyáltalán 
nincsen jelen. 
Remekül 
integrálódott a roma 
lakosság. Alapjában 
véve a hátrányos 
helyzet nem 
hovatartozás 
kérdése, hanem a 
munkanélküliségből 
ered, ami sajnálatos 
módon a térségben 
nagy mértékben 
jelen van. Ezért 2 
intézkedést kellene 
tenni.   
Munkahelyteremtés

Közép illetve 
felsőfokú végzettség 
megszerzésének 
biztosítása 

R: Iskolázatlanság 
régiós szintre való 
csökkentése K: 
Munkahelyteremtés 
H: 
Foglalkoztathatóság 
növelése 

E U 2020 Stratégia 

Nemzeti 
Reformprogram 
Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 

Felnőttoktatás 
általános és 
középiskolai szinten 
Felsőfokú 
végzettségek 
megszerzésének 
biztosítása (OKJ-s 
képzések munkaügyi 
kp-ok által) 
Gazdálkodási 
ismeretek tanítása. 
Földhasználat 
biztosítása (a 
nagygazdák által 
felajánlott föld, akár 
állami támogatás 
fejében) 

Polgármester 2025.05.27. 25 fő megszerzi a 
meglévőnél 
minimum egyel 
magasabb iskolai 
végzettségét. 25 fő 
munkához juttatása 

Pályázati források (pl. 
TÁMOP) Oktatási, 
tárgyi, személyi 
feltételek biztosítása 
(tananyag, tanterem, 
taneszközök, 
tanárok, stb.) 
Felhasználható 
földek 

További lehetőségek 
biztosítása 
önkormányzati 
döntés alapján 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Hidd el, megéri! Fiatalok 
motivációjának 
növelése annak 
érdekében, hogy 
befejezzék a 
megkezdett iskolát, 
esetleg magasabb 
végzettséget 
szerezzenek. A helyi 
iskola vonzóvá 
tétele, hogy a 
fiatalok helyben 
kaphassák meg a 
továbbtanuláshoz 

R: A helyi iskola 
vonzáskörzetének 
tágítása, lehetőségek 
ismertetése a szülők 
körében K: 
Iskolázatlanság 
csökkentése, 
legalább régiós átlag 
szintjére H: 
Foglalkoztathatóság 
növelése 

EU 2020 Stratégia 
Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia Legyen 
jobb a gyerekeknek!” 
Nemzeti Stratégia 

Tananyag 
fogyaszthatóvá 
tétele (a lényeg 
átadása, 
kulcskompetenciák 
fejlesztése) 
Motiváció növelése 
>>> biztosított 
munkalehetőség az 
iskola/képzés 
elvégzése után 

Polgármester 2025.05.27. 30 résztvevő befejezi 
az iskolát Mind a 30 
résztvevő 
elhelyezkedik a 
munka világában 

Pályázati források (pl. 
TÁMOP) Oktatási, 
tárgyi, személyi 
feltételek biztosítása 
(tananyag, tanterem, 
taneszközök, 
tanárok, stb.) 
Munkahelyek 
bevonása 
(gazdaságok, cégek, 
stb.) >>> 
Infrastruktúra 
fejlesztése, hogy a 
cégek előtt 

További lehetőségek 
biztosítása 
önkormányzati 
döntés alapján 
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nélkülözhetetlen, 
minőségi alapképzést 

„szimpatikusabbak” 
legyünk, legyen miért 
idejönniük és 
befektetni 
Támogatás a 
cégeknek, ha 
alkalmazzák a 
munkaerőinket (pl 
pályázati 
forrásokból) 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Bölcsibe be! Falunkban egyáltalán 
nem jellemző, hogy a 
nők hátrányosan 
lennének 
megkülönböztetve a 
férfiakkal szemben. 
Sajnálatos módon 
azonban a 
munkanélküliség, 
mint probléma, 
mindkét nem 
esetében nagy 
számban előfordul. 
Amin viszont lehetne 
változtatni, az a 
gyermekek 
elhelyezésének 
lehetősége, hogy az 
édesanyjuk el tudjon 
menni dolgozni (akár 
napszámba, ha 
éppen van rá 
lehetőség). Ennek 
érdekében pedig 
BÖLCSŐDEI tagozat, 
családi napközi 
létrehozása lenne a 
célszerű. 

Az anyukák 
biztonságban 
tudhassák 
gyermeküket, el 
tudják helyezni őket 
napközben, amíg ők 
dolgoznak, vagy 
munkát keresnek. 

EU 2020 Stratégia Bölcsőde épületének 
biztosítása >>> a. 
erre kiválóan 
alkalmas lenne akár 
az általános iskola 
épülete, mely 
sajnálatos módon 
kiürülőben van az 
alacsony 
gyermeklétszám 
miatt. b. Esetleg a 
felújított óvoda 
épületébe is 
„betársulhatna” a 
bölcsőde. Szükséges 
személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása 
Szakemberek 
képzése, felvétele 

Polgármester 2025.05.27. Bölcsőde létrejötte 
Gyermekek 
elhelyezése Szülők 
munkába állása 

Pályázati források (pl. 
TÁMOP) Oktatási, 
tárgyi, személyi 
feltételek biztosítása 
Önkormányzati 
hozzájárulás 
(iskola/óvoda 
megnyitása a 
bölcsőde előtt) 

 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Generációk egymás 
közt 

Kis falunkban 
nyugdíjas klub és 
idősek napközije 
működik. Az itt élő 
idős emberek 
szerencsésnek 
mondhatják 
magukat, hiszen 
semmiben nem 
szenvednek hiányt! 
Folyamatos 
programlehetőségek
kel kecsegtetnek 
nekik, szakkörök és 

A fiatalok és idősek 
betekintést 
nyerjenek egymás 
„életébe”, ezáltal 
közelebb hozva őket 
egymáshoz, növelni 
az egymás iránti 
tiszteletet, 
segítőkészséget. A 
kultúra "megtartása" 
és tovább bővítése a 
generációk közötti 
információcsere 
kapcsán. 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia 

Idősek 
„bemutatkozása” a 
fiataloknak, és 
fiatalok 
„bemutatkozása” az 
időseknek (Pl: „Így 
telik egy napom” ; 
„Én is hasznos 
vagyok a 
társadalomnak” ; 
„Öreg róka nem vén 
róka” ; „Fiatalság = 
rengeteg lehetőség, 
alkotás” A 

Polgármester 2025.05.27. Egymás kölcsönös 
tisztelete és 
megbecsülése 
Rendszeres közös 
programok 
"Tudásmérés" > A 
másiktól tanultak 
alkalmazása 

Önkormányzati és 
civil szervezkedés, 
hozzájárulás 

Folyamatos 
programok által 
biztosítva 
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foglalkozások 
színesítik meg 
mindennapjaikat. 
Ami viszont fejlődési 
lehetőség lehetne az 
egész falu számára, 
az a generációk 
egymáshoz való 
közel hozása. 

generációk közötti 
különbségek és 
ellentétek 
csökkentése, a tudás 
átadása. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymentesítésre 
fel 

Bár nincsenek 
nyilvántartott adatok 
a fogyatékkal élőkről 
az akadálymentesítés 
mindenképp 
nélkülözhetetlen, 
akár az ide látogató 
fogyatékkal élők 
miatt 

A fogyatékkal élők 
mindennapjának 
segítése 

Településfejlesztési 
Stratégia 
Településrendezési 
Stratégia 

Rámpák elhelyezése 
középület, oktatási 
intézmények, iskolák, 
óvodákhoz Segítő 
hangjelzések 
elhelyezése 
Tapintható segítség 
elhelyezése 

Polgármester 2025.05.27. Közlekedés, 
tájékozódás és a 
mindennapok 
egyszerűbbé tétele 

Pályázati források (pl. 
TÁMOP) 
Önkormányzati és 
civil hozzájárulás 

További lehetőségek 
biztosítása 
önkormányzati 
döntés alapján 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
 
 



 

 50 
 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
 
 






