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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, Kelevíz Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, 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 

 

Kelevíz története 

 

Kelevízről csak kevés írásos dokumentum maradt az utódokra. Legkorábbi említése 1247-ből való, 

s neve a XIII-XV. Században Keleuez, Kelevíz, Kelewyz formában is föllelhető, eredetét a kelevéz 

szóval rokonítják. Egykor a falu a mostani Barapuszta helyén állt, amelyet Kelebiának is hívtak. 

1536-ban Fajszi Ferenc és Beregyegh Domonkos volt a földesura. Az 1513-ban török kincstári 

adójegyzékbe nyolc házzal vették föl. A hódoltság idején szinte teljesen elpusztult a falu, s egy 

évszázados hallgatás után csak a XIX. század elején adott újra hírt magáról ismét ekkor Lehner, 

Stefaich, Hunkár, Boross, Kapitány, gróf Forgách birtokaként.  

A XX. században a Lehnerek – Vilmos, majd Antal – egyedüli tulajdonosai voltak a birtoknak. A 

századelőn állami népiskolában tanultak a gyerekek, néhány évvel később építették hozzá a 

kápolnát és harangtornyot, hogy az akkori szokásoknak megfelelően hétköznap a tanításnak, 

ünnepnap az istentiszteletnek adjon helyet. 1944. december 3-tól 1945. március 30-ig itt húzódott a 

frontvonal. Az épületek négyötöde komoly kárt szenvedett, ép ház nem maradt a községben. A 

helyi áldozatok nevét márványtábla őrzi a temetőben.  

Kelevíz története során kevésszer volt önálló település; Mesztegnyőhöz és Marcalihoz kötötte a 

közigazgatás. 2005 óta Marcali várossal alkot körjegyzőséget, majd 2013. január 1-től Közös 

Önkormányzati Hivatalt. 2015. január 1-től a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

tartozik. 
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Kelevíz természeti adottságai  

 

A település környéke változatos domborzatú, jelentősen tagolt felszínű. A község területének nagy 

része gazdálkodásra alkalmas szántó terület, kis mértékben erdő borította táj. Éghajlata igen 

kedvező, az északi mérsékelt éghajlati zóna mérsékelten meleg éghajlati övébe tartozik. Őshonos 

itt az égerfa (berekfa), a tölgyfa, a szilfa, a hárs és a kőrisfa, újabb keletűek a fenyő és az akác. Az 

aljnövényzetben sok, máshol ritkán virágzó berkenye, som, bóroka és a tiszafa. Tavasszal 

díszlenek a harangvirágok: tőzike, hóvirág, ibolya. A legelők még ma is gazdagok 

gyógynövényekben. Az erdő a ritka növények mellett állatritkaságokkal is büszkélkedhet, melyek 

közül megtalálható a gólya, jégmadár, kócsag, rétisas, és az énekesmadarak számos faja.  A kis 

patakokban gázlómadarakat találunk, a nagyvadak közül az őr szarvas, vaddisznó a jellemző.  

Valaha az erdő és a tóvilág sok embernek nyújtott megélhetést. A múlt században ez a vidék még 

igazi kanász- és betyárvilágot rejtett magában. Erről a korról azonban ma már csak legendák 

tanúskodnak. 

 

 

Kelevíz földrajzi elhelyezkedése 

 

Kelevíz területe földrajzilag a Dunántúli – dombság nagytáj, illetve ezen belül a Belső-Somogy 

középtáj részét képezi. A 68-as főközlekedési út szeli ketté a falut. Közigazgatásilag a Marcali Járás 

területéhez tartozik.   Legközelebbi város, a 7 km-re lévő Marcali, ahova jó pár helybéli jár 

dolgozni, vásárolni és ügyeiket intézni. A Balaton mely a községtől 20 km-re van, a fiatalok 

szórakozásának célpontja. Kelevíz környékén számos olyan kikapcsolódási lehetőség van, 

amelyért a turistáknak érdemes ide eljönniük. Az önkormányzatnak lehetőség rejlene a falusi 

túrizmus fellendítésében. Erre jó esély van, hiszen a környéken lehet horgászni, vadászni, 

sportolni, kirándulni. Rövid utazással érhető el a 40 km-re lévő Hévíz gyógyfürdő, amely nagyon 

vonzza a külföldieket. 

 

 

Köznevelés 

 

A településen iskola és óvoda nem található. A gyermekek a Mesztegnyői és Marcali 

intézményekbe járnak. 
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Egészségügyi ellátás 

 

A betegellátást vállalkozó háziorvos végzi a faluban heti egy alkalommal. A gyermekeket a 

védőnői szolgálat látja el. Gyógyszertár a szomszédos településen Mesztegnyő községben található 

3 km-re és igény szerint a Falugondnoki Szolgálat bevonásával segítjük a lakosságot az 

orvossághoz való hozzájutáshoz.  

 

 

Közszolgáltatás 

 

Hivatalunk a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségeként áll az 

ügyfelek szolgálatában. 

A településen mozgóposta működik.  

A községben működik az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és várja hétvégi nyitva tartással is a 

település lakosságát. Ugyanitt - jelentős kötetszámmal – könyvtár is rendelkezésre áll az olvasni 

vágyok részére. 

 

 

Kereskedelmi egységek 

  

Élelmiszerboltból 1 áll a vásárlók rendelkezésére. 

 

Civil szervezetek 

  

Nyugdíjasok klubja, Kelevíz Község Fejlesztéséért Közalapítvány, Kelevízért Egyesület 

 

 

Infrastruktúra 

 

Községünk ivóvíz-, gáz-, telefonnal van ellátva az EU elvárásoknak megfelelően a 

szennyvízelhelyezés problémáját kell még megoldania a településnek. 

 

Gazdasági, társadalmi jellemzők 

 

A hajdan virágkorát élő mezőgazdaság és állattenyésztés teljes hanyatlásnak indult. Egy-két 

gazdálkodó, őstermelő van már csak, akik ebből tartják fenn magukat. Helyi munkalehetőség 

korlátozott, közszolgáltatásoknál, gazdálkodó szerveknél, kereskedelmi egységekben, 

összességében olyan 10 fő körül mozog a számuk. Falunkban eluralkodóban van a 

munkanélküliség. 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A lakónépesség az előző időszakhoz képest növekedést mutat.  

 

 

 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 

végén 

 Fő Változás 

2013 313  

2014 311 99% 

2015 325 105% 

2016 318 98% 

2017  0% 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség (2016 év)     

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú nők 

és férfiak aránya 

(%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

Állandó népesség száma  154 55 209 73,84% 26,16% 

0-2 évesek  10 3   % 

0-14 éves  20 21 41 9,59% 10,07% 

15-17 éves  10 10 20 4,79% 4,79% 

18-59 éves  85 126 211 40,75% 60,41% 

60-64 éves 10 7 17 4,79% 3,36% 

65 év feletti  29 21 50 13,90% 10,07% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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Kelevíz külterületi lakott rész népességszáma: 3 fő. 

 

Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott 

területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett 

állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük. 

Kevés a 0-2 éves korosztály, ami a születések számának alacsonyságára utal. Létszámban az aktív 

korúak, tehát a 18- 59 évesek teszik ki a lakosság zömét. A 65 év felettieknél a nők vannak 

többségében. Az idős korosztály teszi ki az összlétszám 40 %-át, amely azt jelzi, hogy idősügyi 

kérdéssel foglalkozni kell önkormányzati szinten. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

 

Öregedési index (%) 

2013 51 54 94,44% 

2014 51 51 100,00% 

2015 51 48 106,25% 

2016 50 41 121,95% 

2017       

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli jut, és le lehet vonni 

belőle, hogy az adott település népességére mi a jellemző, a fiatalos, vagy elöregedő 

népességszerkezet. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: 

amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a 

népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település 

elöregedő. Településünkön az öregedési index növekvő tendenciát mutat. A 0-14 éves korosztály 

csökkenő létszáma rámutat arra, hogy önkormányzati szinten gyermekügyi kérdéseket sem lehet 

figyelmen kívül hagynunk, tehát fókuszálni kell magunkat reájuk nézve is. 

 

 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2013 10 6 4 

2014 7 11 -4 

2015 12   12 

2016 12 13 -1 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A vizsgált négy év adatai alapján Kelevízre az odavándorlás jellemző.  Ennek oka többek között 

Marcali közelsége, ahol jobb a munkalehetőség, Kelevízen azonban kedvezőbbek az ingatlan árak. 

 

 

 

 

  



 

9 

 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élve születések 

száma 
Halálozások száma 

Természetes 

szaporodás (fő) 

2013 2 4 -2 

2014 5 3 2 

2015 3 6 -3 

2016 4 5 -1 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A számadatok tükrözik, hogy falunkban jelentősen csökkent a születések száma a halálozási 

adatokhoz képest. A családok nehéz anyagi helyzetük, kilátástalanságuk miatt nem merik 

felvállalni a gyermekszülést a bizonytalan jövőkép miatt. A szaporodás negatív tendenciát mutat. 
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Értékeink, küldetésünk 

 

 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 

részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 

Kelevíz Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 

falu működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.  Az esélyegyenlőség 

megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati 

tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása 

során. 

 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 

szolgáltatásai során érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán 

mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil 

szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a falu lakosságának ilyen irányú 

szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, 

bemutatása.  

 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Kelevíz település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 a szegregációmentességet, 

 a 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).  
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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 HEP-nek kiemelten foglalkoznia kell: 

· a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, foglalkozási esélyeinek 

javításával, 

· a munkaerő-piaci szegregáció visszaszorításával, 

· hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók hátrányainak kompenzálásával, 

· a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok 

összehangolásával, 

· a közszolgáltatásokhoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításával, 

· az esetleges lakóhelyi szegregáció felszámolásával, 

· a mélyszegénységben élők, romák, nők, kisgyermekesek esélyegyenlősségével és az egyenlő 

bánásmód érvényesítésével a megfelelı pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutásával, 

· az esélyegyenlősség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározásával, 

· a helyben élő nehezebb sorsú, tartós betegségben lévő, fogyatékkal élő, szegénységgel 

küszködők, hátrányos helyzetben lévők segítésével, 

· az emberi méltóság tiszteletben tartásával, 

· akadálymentes közlekedés biztosításával. 
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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 „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.) 

 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.  

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlősség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglalt helyi esélyegyenlősségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, 

EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: 

- EU 2020 stratégia, 

- Nemzeti Reform Program, 

- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, 

- „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, 

- Roma Integráció Évtizede Program, 
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- Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

 

EU 2020 stratégia 

Az esélyegyenlősség szempontjából releváns célkitűzéseket tartalmaz: 

- Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. 

- A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának 25%-os 

csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből. 

- Cél az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése. 

 

Nemzeti Reform Program 

A 2017. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek jelentős hányada önálló stratégia, törvény, 

amelyeket megelőzött a törvényekben előírt társadalmi konzultáció, továbbá az uniós 

programokban szereplő intézkedések esetében az EU támogatások felhasználási eljárásrendjének 

megfelelően mind a tervezés, mind a kiválasztás folyamatában sor kerül társadalmi egyeztetésre. 

A gazdaságpolitika aktuális fő célja a termelékenység, a versenyképesség javítása. Az elmúlt 

időszak fő kormányzati intézkedései már alapvetően ezt a célt szolgálják: béremelés, adó- és 

járulékcsökkentés, közfoglalkoztatás átalakítása, különbözı iparfejlesztési és digitalizáció támogató 

programok, az oktatás és képzés az esélyeket megerősítővé, versenyképesebbé tétele, az 

egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A felzárkózás politika az új stratégiai és kormányzati keretek adta átfogó megközelítésmód, amely 

a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kezeli az ország társadalmi 

kohézió szempontjából meghatározó szociális problémáit. 

A felzárkózás politika célja, hogy 

- csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya; 

- csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a 

szegénység átörökítésének tendenciái; 

- csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek; 

- enyhüljenek a társadalmi és területi kizáródás jelenségei, folyamata; 

- minél több embert hozzon abba a helyzetbe, hogy felelősséget tudjon vállalni saját sorsáért; 

- a felzárkóztató programok teljesítményre ösztönözzenek és teljesítményt várjanak el. 

 

„Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 

A stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései: 

a) A születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2020-ra (EU-átlag elérése 

2022-re). 

b) A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése. 

c) Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése. 

d) A területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban 

 

„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 

A Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolja, hogy csökkentse a gyermekek és 

családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. 

A törvény minden gyermekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyermekeknek kell prioritást 

kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák 
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fejlődésüket. Másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége. Ez a 

gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 

A szegény gyermekkor nem csak az anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a gyermekek 

előtt lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek révén jó eséllyel kapcsolódnak be a társadalom nagy 

rendszereibe, munkába, állampolgári részvételbe, egyáltalán: hozzájuthatnak a tisztes 

megélhetéshez. 

 

Roma Integráció Évtizede Program 

A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az 

egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén 

határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt 

mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti 

esélyegyenlősség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó 

feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 

A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű térségek, 

települések) és szociális szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, alacsony 

iskolai végzettség, stb.) - illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb 

intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a legszegényebbek – köztük nagy arányban 

romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját. 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

A stratégia általános célja: az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, e korosztály társadalmi 

integrációjának elősegítése. A dokumentum kiemelt célként rögzíti egyebek mellett a 

kirekesztettség, kisodródás megakadályozását, az unió által deklarált célok átvételét, a 

magyarországi és a határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok fejlesztését. 

A stratégia speciális célokat is megfogalmaz, ezek között szerepel az ifjúsági korosztályok 

társadalmi, egyéni felelősségének fejlesztése, integrációjának segítése, a gyermekvállaláshoz 

szükséges feltételek, a munkavállalás, otthonteremtés elsegítése. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 

között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség 

erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás 

alapján – egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. A törvényi 

előírásokon túl, a rendelet célja, hogy községünkben olyan támogatási rendszer működjön, amely 

az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére 

szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.  

 

Helyi rendeleteink:  

 

– Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015 (II.27) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A középtávú stratégiából kiindulva az Önkormányzat saját területére vonatkozólag határozza meg 

az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket az alábbiakkal összeegyeztetve: 

 

 Kelevíz Község Önkormányzat Költségvetési koncepciója  

 

 Kelevíz Község Önkormányzat Gazdasági programja  

 

 Kelevíz Községi Önkormányzat Településrendezési terve  

 

 Kelevíz Községi Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója  

 

 Kelevíz Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terve  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

 Marcali Többcélú Kistérségi Társulás  

 

 Marcali Önkormányzat Hatósági Igazgatósági Társulás  

( keresk.-, működési eng.-, telepengedéllyel kapcs. ügyek intézése) 

       

 Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulása 

(óvodai nevelés, szociális étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, védőnői 

feladatellátás.)  

 

 Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

(házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) 

 

 Marcali Ügyeleti Társulás  

(orvosi ügyelet) 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
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A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TeIR adatbázisból, valamint a helyi 

önkormányzati nyilvántartásból, partnerek (szolgálatok, intézmény ezetők) általi 

adatszolgáltatásból gyűjtöttük össze. 

A hiányos adatok (2017. évi többségében) abból adódnak, hogy a TeIR adatbázisában csak 2016. 

éviek szerepelnek utolsó kimutatásként ágazati bontásban. Létfontosságú helyi tényezők 

kielemzésénél nincsenek kézzel fogható adatok nyilvántartások hiányából adódóan, vagy csak 

hozzávetőlegesen (pl. a vidéken tanulmányokat folytató gyermekekről, a fogyatékkal élőkről helyi 

szinten, valamint a kisebbségi - roma – lakosságról, és nem ismert a faluban élő összes 

munkanélküli száma sem, csak a regisztráltaké). 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység, a hétköznapi élet jelensége. 

Azt jelenti, amikor valaki, vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük 

sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, az oktatás és képzés hiányosságaira, a nehezen 

kezelhető családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető 

létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is 

jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 

gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több 

mint fele községekben él.) Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a 

társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A társadalmi leszakadás meghatározó részben 

tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. 1,293 millió olyan ember van 

Magyarországon, akit a szociális segélyezés ellenére is veszélyeztet a szegénység. A szociális 

segélyek nélkül tavaly 2,44 millió embert fenyegetett a szegénység kockázata, amely a teljes 

népesség negyede. A szegénység kockázatának kitettek aránya némileg csökkent 2010 óta, akkor 

ugyanis még 28,4 százalék volt. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a 

hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 

tartozik. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és 

a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem 

fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az 

őket érintő diszkrimináció érvényesülése miatt. 

 

A 2001-es népszámlálás adatai alapján a lakosság 9,5%-a, azaz 32 fő vallotta magát roma/cigány 

származásúnak,  míg 2011-ben 35 fő, vagyis a lakosság 10%-a. A népszámlálás adatai a 

roma/cigány lakosság önbevallás alapján történő nyilatkozatait tükrözik, a helyi felmérésünk 

szerint 129 főre tehető számuk – a lakosság mintegy 35%-át teszik ki a roma/cigány származásúak. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek szocializációs hiányosságok, alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség, 

munkanélküliség, a családok gyermekszáma, alacsony jövedelem, vagy jövedelem nélküliség. 
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A lakosság tekintetében az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a 

pénzbeli szociális juttatásokból. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az 

alacsony iskolai végzettségűek, a szakképzettséggel nem rendelkezők, a megváltozott 

munkaképességűek és a romák. Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az 

alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváló problémák, a társadalmi 

előítélet jelenléte.  

A vagyoni helyzetet illetően rálátásunk van arra, hogy ki milyen ingó- és ingatlan vagyonnal 

rendelkezik a helyi adónyilvántartás alapján. A jövedelmi viszonyokkal csak azoknál 

szembesülünk, akik valamilyen szociális ellátást igényelnek az önkormányzattól, hiszen ezeknek 

az elbírálásánál, jogosultság megállapításánál egyik fő szempont ennek vizsgálata, hogy a 

családban mennyi az egy főre jutó jövedelem. A pénzbeli szociális ellátásokra jogosultság 

megállapításánál a legtöbb esetben az öregségi nyugdíjminimum összege a mérvadó, amelynek 

jelenlegi összege 28.500 Ft . A mélyszegénységben élők, hogy nagy számban vannak jelen, az is 

bizonyítja az elég magas segélyezési arány mellett, hogy kevés kérelmet (2-3 eset éves szinten) 

utasít el a hivatal  magas jövedelmi viszonyok miatt.  

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. Számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban  

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 

(fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő 
Férfi 

        
Összesen Nő  Férfi  Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 101 134 235 16 16,1% 15 11,2% 31 13,3% 

2014 100 132 232 14 14,3% 20 15,2% 34 14,8% 

2015 100 141 241 10 9,8% 14 9,6% 23 9,6% 

2016 105 143 248 5 4,5% 14 9,8% 19 7,6% 

2017     0 5   16   22   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.1. számú táblázat éves szinten mutatja a településen élő aktív korú lakosság nemek szerinti 

lebontott létszámát, valamint az adott évben nyilvántartott álláskeresők létszámát, százalékos 

arányát. A fenti adatokból látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők százalékos aránya a vizsgált 

időszakban csökkent, nők és férfiak hasonló arányban szerepeltek a nyilvántartásban. 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Fő összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

31,25 34,25 23,25 18,75 18 

20 év alatti  
Fő 1 3 2 2 2 

% 3,2% 8,0% 7,5% 10,7% 9,7% 

20-24 év  
Fő 5 4 3 4 3 

% 15,2% 12,4% 14,0% 20,0% 16,7% 

25-29 év  
Fő 3 6 4 3 2 

% 10,4% 16,8% 17,2% 17,3% 8,3% 

30-34 év  
Fő 2 3 1 2 2 

% 6,4% 8,8% 4,3% 8,0% 8,3% 

35-39 év  
Fő 5 5 2 2 3 

% 14,4% 13,1% 7,5% 8,0% 16,7% 

40-44 év  
Fő 4 4 5 2 2 

% 12,0% 11,7% 22,6% 10,7% 11,1% 

45-49 év  
Fő 5 4 3 2 2 

% 16,0% 12,4% 12,9% 10,7% 12,5% 

50-54 év 
Fő 5 3 2 2 3 

% 14,4% 8,8% 9,7% 10,7% 13,9% 

55-59 év  
Fő 2 2 1 1 1 

% 4,8% 5,8% 4,3% 4,0% 2,8% 

59 év feletti  

 

Fő 1 1       

% 3,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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Összességében az álláskeresők száma évről-évre csökken vagy stagnál. Ez köszönhető annak is, 

hogy a településen 2015-től jelentősen nőtt a közfoglalkoztatottak száma.  

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, 

hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok, 

különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben rámutatnak arra, hogy az egyes 

korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat 

szükséges tervezni. 

 

 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya 

Év  

Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált 
munkanélküliek száma 

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma 

fő fő % 

Nő  Férfi  Összesen Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

2013 16 15 31 n.a n.a 13 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 40,0% 

2014 14 20 34 n.a n.a 9 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 25,4% 

2015 10 14 23 n.a n.a 4 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 16,1% 

2016 5 14 19 n.a n.a 1 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 6,0% 

2017 5 16 22 n.a n.a 2 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 12,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       



 

22 

 

A nyilvántartott álláskeresők között a tartós munkanélküliek arányának növekedése láttatja, hogy 

többségük olyan munkaerőpiacon hátrányt okozó tényezővel bírhat, mely megléte tartósan 

akadályozza az elhelyezkedésben. Ilyen tényező lehet a már említett idős kor, az alacsony iskolai 

végzettség, vagy akár a szakmában szerzett gyakorlat hiánya is. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága  

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 

Nő  Férfi  Nő Férfi 

  % % % % 

2001 69,9% 78,8% 30,1% 21,2% 

2011 85,5% 90,1% 14,5% 9,9% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

 

 
2001 és 2011 között jelentősen csökkent az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, 15. 

életévüket betöltött lakosok száma. A 3.2.5. számú táblázatból kiolvasható, hogy 2001-ben a női 

lakosság 30,1%-a, a férfi lakosság 21,2%-ka nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel, 2011-

re ez az arány nők esetében 14,5%-ra, férfiak esetében 9,9%-ra szelídült. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

3.2.6. számú ábra - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

Általános iskolai 

végzettség  

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 31 5 15,2% 14 44,8% 13 40,0% 

2014 34 5 13,9% 15 44,5% 14 41,6% 

2015 23 3 14,0% 11 48,4% 9 37,6% 

2016 19 2 9,3% 10 54,7% 7 36,0% 

2017 22 1 4,7% 12 54,7% 9 40,7% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 3.2.6. táblázatban látható, hogy 2013 és 2016 között a nyilvántartott álláskeresők iskolai 

végzettség szerinti megoszlása kis mértékben, de átalakult. A 8 általánosnál alacsonyabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya jelentős mértékben csökkent, de a munkanélküliek még mindig 

nagy %-a tartozik ebbe a csoportba. A 8 általánosnál magasabb végzetségűek aránya nem változott, 

míg a 8 általánossal rendelkezık száma kis mértékben nőtt. 

 

c) közfoglalkoztatás  

A közfoglalkoztatás egy, a munkaviszonytól elkülönülten kezelendő, állam által részben vagy 

egészben finanszírozott speciális jogviszony, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen 

vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és 
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gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők – 

kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosultak – átmeneti 

jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény meghatározza, hogy közfoglalkoztatottként melyek 

azok a természetes személyek, akik foglalkoztathatóak. 

A fent említett törvény taxatíve felsorolja azt is, ki lehet közfoglalkoztató: 

A közfoglalkoztatási támogatások típusai: 

- rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása 

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

- országos közfoglalkoztatási program támogatása 

- start munkaprogram támogatása 

- közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 

- vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítı támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő 

személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás. 

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez 

társadalombiztosítási és a nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően –a munkabérhez 

hasonlóan– a közfoglalkoztatási bér után is meg kell fizetni a munkáltatói terheket, valamint a 

közfoglalkoztatott bruttó béréből is levonásra kerülnek az adó- és járulék terhek. 

2013 és 2016. között az állam által meghatározott célok elérésének egyik meghatározó programja 

volt a kistérségi start mintaprogram, valamint a később erre épülő startmunkaprogram. 

2015-től már több területen is indult értékteremtő program. A közút programban a belterületi 

úthálózat javítása, karbantartása, a járdák javítása, utak padkázása,  árkok tisztítása vagyis a 

meglévő értékeink állagmegóvása volt a célunk. A helyi sajátosságokra épülő programelemben 

több, különböző területen tevékenykedtek a közfoglalkoztatottak: drótfonó, kosárfonó és 

mezőgazdaság. A mezőgazdasági programelemben önkormányzati tulajdonú területeken 

zöldségnövények /burgonya, vöröshagyma, étkezési tök/ termesztése valósult meg. Minden 

évben a termés egészét szociálisan hátrányos helyzetű emberek, családok megsegítésére került 

kiosztásra. Az önkormányzati tulajdonú földterületeken parlagfű mentesítést végeztek. Az 

önkormányzatok, mint közfoglalkoztatók esetében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

keretében, más foglalkoztatóknál az országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan 

a közfoglalkoztatók igényei szerint indultak szakmai képzések, amelyek – a képzés jellegétől 

függően - tanúsítvány vagy OKJ-s bizonyítvány megszerzésével zárultak. A képzéseknek 

kettős célja volt, ezek jelenleg is kiemelten fontosak: a foglalkoztatók már meglévő dolgozóikat 

is támogathatják azzal, hogy munkájuk elvégzéséhez szükséges szakképesítés megszerzéséhez 

segítik őket, de az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők beiskolázására önálló programok 

is indulnak. Az elérni kívánt eredmény mindkét esetben az, hogy az új szakképesítéssel a 

dolgozók (re)integrálódjanak az elsődleges munkaerőpiacra. 
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3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 

Közfoglalkoztatás

-ban résztvevők 

száma 

Közfoglalkoztatásba

n résztvevők aránya 

a település aktív 

korú lakosságához 

képest 

Közfoglalkoztatás

ban résztvevő 

romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák 

aránya az aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz képest 

2013     

2014     

2015 35 15 14 10 

2016 38 15 32 25 

2017 24 10 18 15 

Forrás: Önkormányzat adatai 

 

 

 

A közfoglalkoztatottak száma a település aktív korú lakosságához képest elenyésző, de a helyi 

foglalkoztatásban nagy szerepet játszó. A legtöbbnek csak ez a munkalehetőség adott, máshol 

szinte képtelenek elhelyezkedni. Egy kis falu tekintetében nagyobb létszámot nem igazán tudunk 

alkalmazni a helyileg adott munkaterületek miatt, mert eléggé behatároltak, max. 20-25 főt, de az ő 

munkájukat is nehéz összehangolni, mert csak a pályázatban leírtak szerint dolgozhatnak az adott 

célterületen. Téli időszakban az alkalmazásuk még nehezebb, mint nyáron, a munkát, teendőket 

illetően. A helyi foglalkoztatási probléma megoldására mindenképpen munkahelyteremtésre 

volna szükség, a közfoglalkoztatásra hosszú távon nem lehet alapozni. 
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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.) 

 

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  

elérhetőség 

átlagos 

ideje 

autóval 

autóbusz 

járatpárok 

száma 

munka-

napokon 

átlagos 

utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 

átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 

utazási 

idő 

vonattal 

Kerékpár úton 

való 

megközelíthetőség 

átlagos 

utazási idő 

kerékpáron 

Legközelebbi 

centrum 

10 perc 25 15 perc 0  - nincs -  

Megye-

székhely 

50 perc 4 80 perc 0  - nincs -  

Főváros 120 perc 2 180 perc 0  - nincs -  

Forrás: önkormányzati adatok 

 

 A foglalkoztatáshoz hozzáférés közlekedés tekintetében a közeli centrumba (Marcali) még jónak 

mondható, de itt is már gondot okoz az esetleges 3 műszak felvállalása (saját szgk. haszn. 

ráfizetéses). A megyeszékhely (Kaposvár) és főváros az ingázás tekintetében a távolság miatt nem 

jöhet szóba. A vidéken élő munkanélküliek számára ez is egy hátrány munkavállalás esetén az 

ingázás. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A Marcali Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása alapján az alábbi szolgáltatásokat 

biztosítja a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítı program keretében 2018. évben. A 

GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Rendszer és a GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” 

elnevezésű programok keretében biztosít lehetőséget regisztrált álláskeresők számára, 

támogatott képzések elvégzésére. A programok célja, hogy az álláskeresők nagyobb eséllyel 

tudjanak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. 
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3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – 

fiatalok 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a településen 
nincs - 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a vonzásközpontban 
van 

Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály képzései, programjai 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő programok a 

településen 

nincs - 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő programok a 

vonzásközpontban 

nincs 
Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály képzései, programjai 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

 

3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 

felnőttek 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs - 

felnőttképző programok a vonzásközpontban van 
Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály képzései, programjai 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

településen 
nincs - 

egyéb munkaerő-piaciszolgáltatások a 

vonzásközpontban 
nincs 

Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály képzései, programjai 

Helyi foglalkoztatási programok a 

településen 
van  Közfoglalkoztatás 

Helyi foglalkoztatási programok a 

vonzásközpontban 
van 

Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály képzései, programjai 

Forrás: helyi adatgyűjtés   

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása  

 

A településen az érintett célcsoport esetében az önkormányzati foglalkoztatás javarészt a 

közfoglalkoztatási programokon keresztül valósul meg és alkalmazzák többek között a roma 

lakosságot. Önkormányzatnak saját fenntartású intézménye nincs. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

 



 

29 

 

Helyi szinten hátrányos megkülönböztetésről nem beszélhetünk, példának felhozva a 

korábbiakban leírtakat, hogy a romák a közfoglalkoztatásban ugyanolyan arányban vannak jelen, 

mint a nem romák. Normális foglalkoztatás híján elesnek a családi kedvezményektől, nem 

szereznek jogosultságot nyugdíjra, egészségügyi ellátásra stb. A 22.800 Ft havi  juttatásból élők is 

kénytelenek ezzel az „adott”  lehetőséggel élni, mert  ebből az  ellátásából nem tudnak, képtelenek  

havi szinten megélni. Itt e téren sürgős megoldásra van szükség, legfőképp, az emberek 

szemléletén változtatni, munkahelyet teremteni, a szociális ellátások összegeit megemelni 

valamilyen szinten (amelyek már évek óta ugyanazon összegűek az életszínvonal romlása 

ellenére), mert mindezek hiánya rossz irányba tereli az embereket. Ha nem tudnak elhelyezkedni 

munkahely hiányában, azzal a lehetőséggel élnek, ami van, még ha az kockázattal és hátránnyal is 

jár. 

A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az 

elbocsátásoknál érezteti hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci 

státusz között erös összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és 

inaktívak együtt) és azokon belül a roma származású nem foglalkoztatottak szenvedték el 

legnagyobb valószínőséggel a hátrányos megkülönböztetést eddigi életútjuk során. A 

munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással és az 

életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá.(
1 

http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf) 

A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok 

ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, 

vagy a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés. 

A foglalkoztatás és a munkavégzés lehetőségé a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlősség 

kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak az emberek gazdasági, társadalmi és kulturális életben 

való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos 

megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk (roma, kisgyermekes szülő, fogyatékos…) 

 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A törvénymódosítás értelmében 2015. január 1-tıl a szociális terület is jelentős változáson ment át 

Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elváltak egymástól, 

és átalakult a finanszírozás rendszere. 

Valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, így a korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak 

ellátásának megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátásával 

kapcsolatban kétféle ellátástípus állapítható meg, egyrészt a foglalkozást helyettesítő támogatás, 

másrészt az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (ez utóbbi a megszűnő rendszeres 

szociális segély helyébe lép). Járási hatáskörben maradt az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a 

közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság. 

Az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők, melyek egységesen „települési 

támogatás” elnevezésre hallgatnak. Ide tartoznak a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási, 

gyógyszerkiadási, ápolási célra vagy más címen kifizetett segélyek. 
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

Az aktív korúak ellátásán belül, a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra (FHT) jogosultak száma a 

lakosság szociális és foglalkoztatási helyzetének egyik indikátora. Jelzi, hogy hányan élnek a 

településen olyanok, akik munkanélküliként már nem jogosultak álláskeresési támogatásra, s 

megélhetésük más módon sem biztosított, vagyis családjukban az egy fogyasztási egységre (családon 

belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszám) jutó jövedelmük nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 90%-át (2014-ben 25.650 Ft), és vagyonuk nincs. 

 

Önkormányzati segély 

A város képviselő-testülete a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt 

azoknak a személyeknek, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni 

nem tudnak, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások (betegség, haláleset, elemi kár, 

krízishelyzet, munkahely elvesztése, gyermek megtartása, fogadásának előkészítése, családba való 

visszakerülésének elősegítése, iskoláztatás, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása) 

vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. A segély adható eseti jelleggel. 

A jogosultság a támogatott céltól függően az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 – 

300%-hoz kötött.  

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a gyermekvédelmi rendszer részét 

képezi ugyan, bemutatását a koncepcióban mégis azért tartjuk indokoltnak, mert érzékeny indikátora 

az adott település jövedelmi viszonyainak. Megmutatja, hogy hány gyermek él olyan családban, ahol 

az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíj legkisebb összegének 145%-át (41.325 Ft), a 

gyermekvédelmi törvény által meghatározott esetekben a 135%-át (38.475 Ft).  

 

Munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

Az 1991. évi IV. törvényt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról a munka és a 

foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási 

feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása érdekében alkotta az 

Országgyűlés. 

Az Flt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén az állami foglalkoztatási szerv különféle 

támogatásokat (pénzbeli) és szolgáltatásokat nyújt az álláskeresőknek. 

Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások: 

a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, 

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 

c) munkaközvetítés. 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2013 235   0,0% 

2014 232   0,0% 

2015 241   0,0% 

2016 248   0,0% 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 

Álláskeresési 

járadékra 

jogosultak 

Fő Fő % 

2013 31,25 1,25 4,0% 

2014 34,50 1,75 5,1% 

2015 23,25 1,25 5,4% 

2016 20,75 1,50 7,2% 

2017 21,50 2,75 12,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A nyilvántartott álláskeresők száma a 2014-es évben megemelkedett a korábbiakhoz képest, 2015. 

évtől viszont folyamatosan csökkent. Közülük 2013-tól 2016-ig 4-7,2 %-os volt az ellátottak száma, 

a 2017-es évben jelentősen megnőtt. Sok ember nem rendelkezett a megállapításhoz szükséges 

jogosultsággal.  
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesítettek száma 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

Év 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2016. márc. 1-

től   

(2015. február 28.-ig rendszeres 

szociális segélyben részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(álláskeresési segély - negyedévek átlagában 

számolva) 

Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek %-

ában 

2013 13,75 5,85% 18,00 57,60% 

2014 14,00 6,03% 21,00 60,87% 

2015 10,75 4,46% 10,00 43,01% 

2016 11,16 4,50%  n.a 0,00% 

2017 10,50 0  n.a 0,00% 

Forrás: TeIR, Járási Hivatal, helyi adat 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma folyamatos emelkedést mutat, ami 

annak a következménye, hogy egyre nagyobb méreteket ölt a munkanélküliség, munkahelyek 

hiányában. A segélyezés feltételeként előírt egy éven belüli 30 nap munkaviszony igazolása (köz-, 

vagy önkéntes munkával) szinte mindenki részéről teljesítve lett. Két esetben kellett csak az 

ellátást ez miatt megszüntetni. 

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

A helyi lakásállomány stagnáló folyamatban van. Ebből is látszik az emberek elszegényedése, 

hogy lakóház építésébe már egy család sem mer belefogni az egyre nehezebb megélhetés, szűkös 
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anyagi helyzet miatt. A településen 3 olyan ingatlan található, ami elégtelen lakhatási 

körülményeket nyújt. Az önkormányzat bérlakással nem rendelkezik. 

 

a) bérlakás állomány 

 

Községünkben nincs, az önkormányzat nem rendelkezik ilyen lakóingatlannal. 

 

b) szociális lakhatás  

   

Községünkben nincs, mivel az önkormányzat nem rendelkezik ilyen típusú lakóingatlannal. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

   

Községünkben nincs, mivel az önkormányzat nem rendelkezik ilyen típusú lakóingatlannal. 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  

      

Hajléktalan személy sincs falunkban. 

 

e) lakhatást segítő támogatások  

 

Az önkormányzatnak külön erre nincs támogatási formája. 

 

f) eladósodottság 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorultak részére az általuk lakott lakás fenntartásával 

kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatást, amely a jogszabályok változásával 2015. március 1-

től megszűnt településünkön. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása  

 

Községünk egész területén, úgy külterületi lakott részünkön is minden lehetőség adva van a 

lakhatáshoz a közműszolgáltatások terén: ivóvíz-, gáz-, telefonhálózat. A közszolgáltatások a 

külterületen lakóknak is elérhetőek. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Telepek, szegregátumok községünk területén nincsenek. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

A települési önkormányzat az eü. alapellátás körében gondoskodik: 

 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

 fogorvosi alapellátás, 

 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

 védőnői ellátásról 

 iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

A házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 

száma 

2013 1  n.a n.a  

2014 1  n.a  n.a 

2015 1  n.a  n.a 

2016 1  n.a  n.a 

2017 1  n.a  n.a 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, saját adat 

 

Községünkben vállalkozó háziorvosi szolgálat működik helyi rendelőben egy orvossal és két 

ápolónővel heti egy alkalommal, kedden 1 óra rendelési idővel. A háziorvos ezen időn kívül a 

községtől 2 km-re fekvő Mesztegnyő településen érhető el. Az egyéb szakellátások Marcaliban, 

Kaposváron és Nagykanizsán érhetők el. Az önkormányzat társulás keretében látja el a fogászati 

ellátást, védőnői szolgálatot és az orvosi ügyeletet. A fogászati ellátáshoz a lakosoknak a 7 km-re 

található marcali városába kell utazniuk. Védőnő Mesztegnyő településen érhető el, valamint 

otthonukban rendszeresen felkeresi a kisgyermekes családokat. Az orvosi ügyelet minden nap 

délután négytől reggel nyolcig biztosított a lakosságnak, a szolgáltatás a Kaposi Mór Oktató 

Kórház Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység Marcali látja el. Gyógyszertár Kelevízen 

nem található, csupán a szomszédos Mesztegynőn, illetve Marcaliban. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés  
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 A szűrőprogramokhoz hozzáférés csak a körzetközpontokban, úgy Marcaliban, vagy Kaposváron 

érhetők el a szakintézményeknél (kórház, tüdőgondozó stb.) Nőknek mammográf-szűrés 

kétévente egy alkalommal a háziorvosi szolgálat által szervezve. A megjelentek száma mindig elég 

magas. Prevenciós programok iskolaszinten be vannak iktatva, de a lakosság részére nincsenek. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés  

 

Helyileg nincs 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A társult és állami intézményekben (óvoda, iskola) biztosítja (szerződéssel szolgáltatóval) a 

közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó 

elvárásoknak. A szolgáltató minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

        

Szervezett programok nincsenek, csak iskola szinten. Az iskola intézményénél tornaterem és a 

faluban sportpálya adott a sportolni vágyóknak.   

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 

Szociális alapszolgáltatások, amelyet önkormányzatunk is biztosít a rászorultaknak: étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, családsegítés. Ezeket szolgáltatói szerződéssel, vagy társulás útján nyújtja. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a 

célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, 

részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.  

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
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száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 35 

2009 33 

2010 31 

2011 36 

2012 37 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, önkormányzati adat 

 

 

 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére az eü. szolgáltatásokkal kapcsolatos 

kiadások csökkentéséhez hozzájárulás. Jogcíme lehet: alanyi, normatív, méltányossági. Nálunk 

folyamatosan emelkedett az ebben részesültek száma a táblázat adatai szerint. Ez is rámutat a 

szociálisan rászorultak körének bővülésére a nehéz anyagi megélhetésre visszavezetve. 

Az ellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből. Az ellátás biztosítása a 

települési önkormányzatok számára nem kötelező azzal, hogy a 2015. március 1-jét megelőzően 

megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében – a jogosultság határozatában 

megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos 

rendelkezések alkalmazandók. 

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 

gyógyszerkiadások viseléséhez. 
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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 

2013   7 7 

2014   5 5 

2015   4 4 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

 

 

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg személy 

otthoni ápolását ellátó hozzátartozó számára biztosított anyagi hozzájárulás gondozás címén.  

Az ellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből. Az ellátás biztosítása a 

települési önkormányzatok számára nem kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás 

keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévet betöltött tartós beteg személy ápolását, gondozását 

végző hozzátartozók részére. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a közös utcában lakók, a munkahelyek, intézmények, 

a templomok, a civil szervezetek. Községünk kedvező természeti adottságokkal, értékekkel 

rendelkezik, polgáraink többsége lokálpatrióta. Mivel az Önkormányzat fontosnak érzi a közösségi 

életet, ezért pályázat segítségével kialakította az Integrált Közösségi Szolgáltató Teret. Ez a 

komplex intézmény lehetőséget ad a településen élő korosztályok közösségi igényeinek 

kielégítésre.  

 

A lakosság egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet 

biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és 

környezet problémáit együtt kezeljük. 

Az Önkormányzat gondot fordít arra, hogy az állampolgárokat, a községben lévő „szellemi tőkét” 

bevonja a falu társadalmi életébe, javaslataik, véleményük kikérésére a falut érintő fontosabb 

döntések meghozatalában. Az újonnan megnyitott IKSZT épületben a falubeliek bevonásával a 

helyi történeti anyagokat kezdtük el összegyűjteni, és a tervek között szerepel egy tájház 

kialakítása is. 

A meglévő néhány civil szervezet aktívan működik (Nyugdíjasok klubja, Ifjúsági klub) 

Tevékenységükkel a falu fejlődéséhez, hírnevéhez járulnak hozzá. Az Önkormányzat pályázati 

lehetőségek biztosításával, rendszeres tájékoztatással és folyamatos párbeszéd fenntartásával segíti 

munkájukat.   

 

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

 

Etnikai konfliktusok nem voltak községünkben. Roma és magyar nemzetiségű számára 

egyformán adottak a közszolgáltatások, és azok igénybevétele. Mindenki igyekszik az együttélés 

normáit betartani és valamilyen szinten alkalmazkodni egymáshoz.  

 

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

 

A szolidaritás és felelősség szinte mindenhol jelen van. Ez felajánlások és önkéntes munkában 

nyilvánul meg (gyermekek ajándékozása, lakosság megvendégelése, templom rendbetétele, 

virágos falusi környezet kialakítása, köztéri padok, kerítés festése önkéntesekkel, stb.)  

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

Falunkban nem működik nemzetiségi önkormányzat. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas munkanélküliség, regisztrált 

munkanélküliek között magas a tartósan 

munkanélküliek aránya 

Helyben foglalkoztatáshoz munkahely teremtés 

partnerek segítségével 

A regisztrált munkanélküliek több mint felének 

csupán 8 általános iskolai végzettsége van meg 

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 

regisztrált munkanélküliek számára 

szakképzések szervezése 

Adósságcsapda- pénzgazdálkodási 

hiányosságok 

Életviteli tanácsadás saját környezetben 

Rossz egészségügyi helyzet, egészségkárosító 

magatartás jelenléte 

Egészségügyi programok, szűrőprogramok 

szervezése  

 

Kevés a karitatív, önkéntes tevékenység 

(adományok gyűjtése a mélyszegénységben 

élőknek) 

Karitatív, önkéntes tevékenység aktivizálása, 

pályázati lehetőségek, partnerek bevonása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A helyi ellátórendszer különböző támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a 

gyermekek nevelésében, ezek nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi rendszer további jellemzője, 

hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, 

egészségügyi, szociális hálózaton keresztül valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén 

alapul. A preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai 

programban jelen van.  

 

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az 

egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 

intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek 

javításában. A szegénységben élő, a fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál 

sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében.  

 

Községünkben a gyermeklétszám stagnáló tendenciát mutat. A születések száma az utóbbi 

években elenyésző volt. Kevés család mer felvállalni gyermekszülést (a roma családokra jellemző 

inkább az 5-6 gyermek). Ennek oka a létbizonytalanság, megélhetési gondok. A 2016. évi adatok 

szerint a 17 év alattiak száma a lakosság 29 %-át teszi ki, amely 61 fő. Ezt a tényadatot, ennek 

összetételét mindenképpen figyelemmel kell kísérni és beavatkozni bizonyos területeken. 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete   

 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 

 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekek védelembe vétele a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 

nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe 

veszi. 
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: Hátrányos helyzetű az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 

alábbi körülmények közül egy fennáll:  

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – 

önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, 

hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet, a család szétesése, nevelés, 

gondozás hiánya, lakhatási körülmények, egészségtelen életmód, a gyermek mentális állapota a 

meghatározó. 

 

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

Év 
Védelembe vett kiskorú gyermekek száma 

december 31-én 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

december 31-én 

2013 
  

2014 
  

2015 7 
 

2016 4 
 

2017 
  

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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A gyermekek veszélyeztetettségének okai többnyire a szülők a család életviteléből, életmódjából 

adódnak, ez szoros összefüggésben áll az anyagi okokból történő veszélyeztetettséggel és sok 

probléma adódik a gyermekek, családok oktatási – nevelési intézményekkel való kapcsolatából is.  

 

A védelembevétel oka: szülők életvitele, szülő – gyermek kapcsolat helyreállíthatatlan 

megromlása, valamint a gyermek magatartásából adódó veszélyhelyzetek kiküszöbölése.  

A védelembevétel megszűnésének okai: nagykorúvá válás, átmeneti nevelésbe vétel.   

 

A problémák hatékonyabb kezelése érdekében szükséges lenne más segítő szakemberek 

alkalmazása, illetve olyan gyermekvédelmi intézményekkel való együttműködés, melyek 

biztosítani tudják a gyermekek átmeneti gondozását. Sok család helyzetét segítené, ha munkához 

jutna a családfő, nem terhelnék a munkanélküliségből eredő feszültségek a családot. 

Gyermekvédelmi és bűnmegelőzési szempontból is jótékony hatása lenne annak, ha tartós 

rendszeres tevékenységhez és egyben pénzkereseti lehetőséghez jutnának az emberek.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A jogosultság megállapítása során sor kerül a 

jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek 

tartására köteles és nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesül. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma  

2013 57 

2014 44 

2015 36 

2016 31 

2017  30 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma folyamatosan csökkent. Ennek 

helyi oka, hogy nagykorúvá váltak a gyerekek és munkát találtak. Kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatásra nem volt jogosult a településen.  

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya  

   

Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekes családokat és lehetőségeihez 

mérten anyagilag és egy módon (természetbeni juttatások) segíti a gyermekes családokat pl. 

beiskolázási támogatás, ruha adományok). 
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés:  

Az intézményi gyermekétkeztetést 2015. szeptember hó 01. napjától az alábbi esetekben 

ingyenesen kell biztosítani: 

 a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek,  

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 

vagy 

  - nevelésbe vették;  

 az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  

- nevelésbe vették;  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek számára, akit fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok 

nappali intézményében helyeztek el; 

 az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

- nevelésbe vették, vagy 

 - utógondozói ellátásban részesül.  

 

Szünidei gyermekétkeztetés:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. 

nappal hatályba lépett 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a szünidei 

gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a 

hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A települési 

önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a jogszabályban leírtak alapján köteles 

megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 

időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 2016. évben a tavaszi szünetben 13 fő, a nyári 

szünetben 18 fő, őszi szünetben 22 fő és a téli szünetben 13 fő gyermek vette igénybe a szünidei 

gyermekétkeztetést. 2017. évben a tavaszi szünetben 21 fő, a nyári szünetben 19 fő, őszi szünetben 

20 fő és a téli szünetben 24 fő gyermek vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést. 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nincsen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek a településen. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Községünkben szegregált lakókörnyezet nincs. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 

ellátások a helyi önkormányzat feladata.  

 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi 

szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve 

a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó a 

gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része 

eléri az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. 

Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat 

az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek 

szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

 

Családi napközi, óvoda és általános iskola, valamint bölcsőde községünkben nincs. 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2013   n.a 

2014   n.a 

2015   n.a 

2016   n.a 

2017   n.a 

Forrás: önkormányzati 

adatgyűjtés 

  

 

A védőnő szolgáltatáshoz minden gyermek hozzájut községünkben. Egy védőnő látja el a 

szolgálatot más hozzá tartozó körzetekkel egyetemlegesen. Ezen ellátást Társulás keretében 

biztosítja az önkormányzat a védőnő a háziorvosi rendeléssel egy időben – havonta egy 

alkalommal, illetve oltások beadásakor - fogadja a gyermekes családokat, valamint a munkájából 

kifolyólag otthonukban keresi fel a kisgyermekes családokat. A gyermeket váró nőket a védőnő a 

falugondnoki szolgálattal együttműködve az ellátás székhelyén, Mesztegnyőn fogadja, előzetes 

egyeztetés után a falugondnoki szolgálat biztosítja a várandós nők oda- és visszaszállítását. 

 

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma 
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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 

2013 n.a n.a n.a n.a n.a 

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 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
    

Településünkön gyermekorvos nincs. Gyermek-egészségügyi feladatokat is a háziorvos látja el heti 

két alkalommal. A szülők gyermekeiket szakorvoshoz vagy Marcaliba, vagy Kaposvárra hordják. 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi, szociális, oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A kisgyermekkori nevelés helyzetének elemzése során problémákat okoz, ha nincs pontos helyi 

nyilvántartás az 5 éven aluli óvodáskorú gyermekekről. Nehézséget okoz a speciális fejlesztésre 

szoruló gyermekek óvodáskor előtti statisztikai adatainak gyűjtése, azonban törekednünk kell 

arra, hogy ezen adatok helyben rendelkezésre álljanak.  

 

    

     d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása egy önálló intézményben valósul meg. A társulást 12 

önkormányzat képviselőtestülete hozta létre, 2017-ben 7 település tartozott az ellátási területhez. 

Intézménye, a mesztegnyői székhelyű „Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény”. 

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat fő feladata a prevenció. Ennek érdekében minden ellátott 

településen szakképzett családsegítő dolgozik. Heti rendszerességgel a helyileg megadott 

időpontban ügyfélfogadást tart, melyhez minden községben a megfelelő körülmények 

biztosítottak. Segítőbeszélgetés, tanácsadás, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében.  
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 e) gyermekvédelem 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai között szerepelnek  

a) Tájékoztatás, információnyújtás  

b) Szociális segítőmunka keretében részt vesz a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásában.  

c) Családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából 

szabadidős és közösségi programokat szervez, illetve kezdeményezi azok szervezését.  

d) Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.  

e) Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés.  

f) Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.  

g) Közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés.  

h) Munkanélküliek, adósság terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, 

krónikus, pszichiátriai és szenvedélybetegek, kábítószer-problémával küzdők, egyéb szociálisan 

rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás biztosítása.  

i) Kríziskezelés, valamint nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosítása. 

 j) Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok 

feltárása és ezek megoldására javaslatok készítése, a szakemberek közötti együttműködés 

megszervezése, tevékenységük összehangolása.  

A jelzőrendszeri tagok nem azonos súllyal, gyakorisággal és mélységben vesznek részt a családok 

életében, így míg a személyes szolgáltatást nyújtó intézmények, hivatalok, védőnők, 

gyermekorvosok és pedagógusok a gyermek mindennapjainak részét képezik, a pártfogó felügyelő 

már csak bűnelkövetői múlttal rendelkező gyermek életébe lép be, az ügyészség, bíróság pedig 

még ritkábban, inkább csak áttételesen értesülhetnek gyermek veszélyeztetettségérıl. A Szolgálat 

elsődleges szakmai célja, hogy a szociális és gyermekvédelmi segítséget, vagy támogatást igénylő 

személyek, családok és gyermekek helyzetének pozitív irányú megváltoztatása érdekében 

létrejövő észlelő- és jelzőrendszer szereplőivel érdemi és hatékony együttműködést tudjon 

kialakítani és működtetni. A jelzési vagy együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén 

fegyelmi felelősségre vonásra is sor kerülhet. 

 

    f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. Az önkormányzat 

lehetőségeihez mérten támogató segítséget nyújt, ám a településen pl. nincs hajléktalan szálló, 

melegedő. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való szakmai együttműködés a krízishelyzetek 

megoldásának egyik elengedhetetlen feltétele. 

 

 g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
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A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben 

intézményhálózaton keresztül. Információink szerint az óvodában, általános iskolánkban zajló 

szűrőprogramok rendszeresek.  A védőnőhöz családlátogatásai során a várandós kismamák, 

gyermekes anyukák fordulnak problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés 

ahhoz, hogy problémájukkal orvoshoz forduljanak. Az iskoláskorúaknál érzékszervi mérést és 

egészségügyi ismeretterjesztést végez.  

 

Konkrét programokhoz hozzáférés nincs. 

 

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

 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 

élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermekek 

térítésmentesen, a rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak.  Étkezési kedvezményben 

(normatív) a gyermekek 80 %-a részesül. Valamennyi szociálisan rászoruló és normatív 

támogatásra jogosult gyermekétkezési lehetősége biztosított volt az intézményekben.  

Önkormányzatunk már a 2016. évi kötelező feladattá minősítés elött is - minden alkalommal élt a 

kiírt pályázati lehetőséggel, így minden évben több gyermek juthatott napi egyszeri élelemhez a 

nyári szünet időszakában 

2017 szeptemberétől állami forrásból ingyen tankönyvet kap elsőtől a kilencedik évfolyamig 

minden diák, ezt nem kell külön igényelni. 9. évfolyam fölött a rászoruló diákok kapják ingyen a 

tankönyveket. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem volt ilyen eset. 

 

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

keretein belül 

 

Önkormányzatunknak Együttműködési megállapodást kötött 2015-ben a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesülettel.  Ennek keretében az Élelmiszerbank ingyenes élelmiszeradományokat bocsát 

rendelkezésünkre, melyet a rászorulók részére kiosztunk. A Marcali TESCO áruházból minden 

reggel elhozhatjuk az előző napról megmaradt pékárut és zöldséget, gyümölcsöt, időnként a 

Magyar Élelmiszerbank raktárából tartós élelmiszereket. Összesen 231 fő részesült belőle. Ezzel a 

hátrányos helyzetű, alacsony jövedelmű családok támogatása vált lehetővé. 

 



 

51 

 

 

 

 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 

bölcsődei 

férőhelyek száma 

2013  0 n.a   n.a  0 

2014  0  n.a  n.a  0 

2015  0  n.a  n.a  0 

2016  0  n.a  n.a  0 

2017  0  n.a  n.a  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

    

A településen bölcsőde nincs, az önkormányzat társulási formában látja el e feladatát, a közeli 

Mesztegnyő község bölcsődéjét lehet igénybe venni, amennyiben ilyen igény merül fel. 

 

 

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek száma 

Év 

Családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma (december 31-én) 

 

2013 n.a  

2014  n.a 

2015  n.a 

2016  n.a 

2017  n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
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Családi napközi a településen nem működik, társulási formában látja el az önkormányzat e 

feladatát, viszont igény az elmúlt években nem volt rá. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a szakértői bizottság 

szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű 

gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e 

célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 

intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben 

vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek 

között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt 

állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. 
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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) 

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) 

Általános 

iskolások száma 

Napközis 

általános 

iskolai tanulók 

száma a 

nappali 

oktatásban 

(iskolaotthonos 

tanulókkal 

együtt)  

fő fő fő fő % 

2012/2013 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

2013/2014 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

2014/2015 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

2015/2016 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

2016/2017 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

    
 

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) 

Az általános 

iskolai osztályok 

száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással 

együtt) 

Általános iskolai 

feladat-ellátási helyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

1-8 évfolyamon 

összesen 

1-8 évfolyamon 

összesen 
db 

2012/2013 n.a n.a n.a 

2013/2014 n.a n.a n.a 

2014/2015 n.a n.a n.a 

2015/2016 n.a n.a n.a 

2016/2017 n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban  

Fő 

2012/2013 n.a 

2013/2014 n.a 

2014/2015 n.a 

2015/2016 n.a 

2016/2017 n.a 

 

Községünkben iskola, óvoda nem működik a felvevő intézményektől nem áll adat 

rendelkezésünkre. 

 

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

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

ellátása 

 

Községünkben iskola, óvoda nem működik az társulási formában látta el az önkormányzat. A 

gyermekek többsége Marcaliba illetve Mesztegnyőre járt az intézményekbe, viszont voltak olyan 

gyermekek, akik máshol pl. Somogyvár, Nikla, Nagybajom intézményeibe jártak. A felvevő 

intézményektől nem áll ilyen adat rendelkezésünkre. 

 

   b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)  

      

Községünkben iskola, óvoda nem működik a felvevő intézményektől nem áll adat 

rendelkezésünkre. 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Községünkben iskola, óvoda nem működik a felvevő intézményektől nem áll adat 

rendelkezésünkre. 
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

Községünkben iskola, óvoda nem működik a felvevő intézményektől nem áll adat 

rendelkezésünkre. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

 Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, a gyermekek 

gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy 

minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra 

rászorulókat. A különböző ágazatok együtt működnek és egymást segítik. Az egyes 

szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások un. alanyi jogon járnak a 

gyermekek részére.  

 

Egyre elterjedtebb, hogy az önkormányzatok, vagy maguk a köznevelési, gyermekjóléti 

intézmények adomány gyűjtési programokat szerveznek vagy részt vesznek adomány 

kiosztásában.  

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

vidékre járó gyermekek utazási problémái (a 

járatok túlzsúfoltsága, a távolság, a gyermekek 

felügyeletének hiánya) 

iskolabusz járatok növelése, felügyelet 

biztosítása az utazás során 

helyi sportrendezvények hiánya egészséges 

életmódra nevelés tekintetében a fiatalság 

részére 

helyi partnerekkel megbeszélés, megfelelő 

személy kiválasztása ennek koordinálására 

karitatív tevékenység aktívabbá tétele  a tevékenység kibővítése, pályázatok 

benyújtása (főképp gyermekeket érintő), 

partnerek felkutatása, önkéntesek bevonása 

A szülők általi negatív minta átörökítése-- 

szocializációs hiányok , A családban megjelenő 

szenvedélybetegségek okozta hátrányok 

kiscsoportos komplex foglalkozások a szülők és 

gyermekek bevonásával, Prevenciós programok 

szervezése 

Tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelő 

családok helyzetéről, támogatási igényeiről 

nincsenek információink 

Tartósan beteg, fogyatékos gyermekeket nevelő 

családok helyzetének, támogatási igényeinek 

felmérése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti esélyegyenlősséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosítják. 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 

férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azonos jogok 

illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a szakképzés, az 

előmenetel, a szociális biztonság stb. területén.  

 

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év felettiek a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt 

 roma nők, 

 gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelő nők, 

 tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermeket nevelő nők 

 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást 

igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

 

    

 5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nők gazdasági, munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre több 

szerepet töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és a 

családjukban. A kettős szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek rájuk, s ez a szerepek 

összehangolása néha nehézséget jelenthet mindkét fél számára. A visszatérni szándékozó, illetve a 

kisgyermeket nevelı nők számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból is 

nehéz feladatot jelent. Munkától való tartós távollétük alatt készségeik, ismereteik elavulnak, 

megkopnak, amely alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek születése miatt 

hosszabb időt töltöttek távol). Még nagyobb hátrányban vannak azok, akik gyermeküket, vagy 

gyermekeiket egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés munkatapasztalattal 

rendelkeznek. A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy 

a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. Az Ebktv. pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett 

diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül 

hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud 

befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot 

és terhességet is. 
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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 Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2013 134 101 119 85 15 16 

2014 132 100 112 86 20 14 

2015 141 100 127 90 14 10 

2016 143 105 129 91 14 5 

2017 0 0     16 5 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott 

településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen 

arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. 

Az aktív korú férfiak száma meghaladja a nőkét. Az álláskeresők száma előző években nőtt, majd 

lecsökkent, mindkét részről. A munkanélkülieknél többen vannak a férfiak.  Helyi 

foglalkoztatottságra vonatkozólag adatok nincsenek nyilvántartva, de az adottságokat ismerve 

elmondható, hogy egyforma arányban vannak jelen mindkét nem.  

 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A foglalkoztatást segítő és képzési programok esetében figyelembe kell venni, hogy megnőtt a 

szakmunka iránti igény, amely elsősorban a férfi munkaerőt érinti (nehéz fizikai munka: pl. 

kőműves…). A nők fizikai eröjüknél fogva kevésbé vonhatók be ezekre a területekre. Kifejezetten 

csak nőknek meghirdetett foglalkoztatást segítő képzési programok kis számban indulnak, de 

jellegüknél fogva jellemzően pl. a szövő, kertész, szociális ápoló, takarító képzések, melyeket a 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya indít. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A nők elhelyezkedési esélyeit csökkenti az alacsony iskolai végzettség, a származás, etnikai 

hovatartozás, vagy ha hátrányos helyzetű kistérségekben élnek. Különösen nehéz helyzetben 

vannak azok, akiknél ezek a tényezık együttesen jelentkeznek. Az alacsony iskolai végzettségűek 

elhelyezkedési lehetőségé a település és agglomerációja kínálta munkahelyeken alacsony. 

Elsősorban az önkormányzat és intézményeinek közfoglalkoztatási programjaiban kapnak 

feladatot és az indított képzéseken, programokban vesznek részt. 

 

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

 

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. Hivatalos észrevétellel 

nem éltek a foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos megkülönböztetésről. 

 

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.) 

 

Munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások nincsenek helyileg, 

sem munkahely, munkalehetőség. 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

Év Védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám védőnőnként 

2013 1 5 5 

2014 1 7 7 

2015 1 9 9 

2016 1 10 10 

2017 1   0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő)

 
A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem 

feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó 

gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a 

családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen 

árnyalt képpel rendelkezik a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről.  Szakemberként 

hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó 

gyermekek számától. 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyákra és gyermekekre fokozott 

figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 
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átadását már várandós korban kezdik meg, felvilágosítás, tanácsadás, családlátogatások 

formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó 

nyomtatványok kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására 

alapvetően az iskolában kerül sor.  Az önkormányzat társulás keretében biztosítja a helyi 

szolgálatot, 1 védőnővel. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő 

erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális 

szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján 

egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak 

segítségért. 

Ilyen esetről nincs helyi adat, azonban feltehetőleg a probléma településünkön is jelentkezik. Ezért 

indokolt a jövőben erre kiemelt figyelmet fordítani. 

 

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

otthona)  

 

Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben 

jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos esetekben 

kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől. Jellemzően 

ezen intézményeknél (a férőhelyek hiánya miatt főleg a téli időszakban) várólistás rendszer 

működik. 

 

Önkormányzatnak a területén anyaotthon nincs. Legközelebb, 50 km-es körzeten belül, 

Kaposváron található. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női 

nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési 

mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket.  

Helyi szinten a nők mindig szerepet játszottak a közéletben 2018-ig többségében voltak jelen a 

képviselő-testületben. Jelenleg a településen nő a polgármester, aki a nők helyi érdekérvényesítését 

nagyban segítheti, példát adhat a női lakosságnak közéleti aktivitáshoz. 

 

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

kezdeményezések 
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A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémákról és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezésekről nehéz beszélnünk. Az önkormányzat nagyon kevés adattal rendelkezik a 

gender szempontok és problémák tekintetében, illetve a nők elleni hátrányos megkülönböztetést 

nem könnyű objektíven, tényszerűen regisztrálni. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a 

roma nők, a sokgyermekes vagy egyedülálló anyák többszörösen hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerő-piacon. Ennek általános oka részben a klasszikus családmodellben is keresendő, 

miszerint a nénék a fő feladata a családban a ház körül van. A gyermek születését követően fontos 

szerepe van a közművelődésnek, a sport és szabadidő eltöltési lehetőségeknek az érintett 

célcsoportnál. A nők várható élettartamának meghosszabbodását nehezíti, hogy a társadalomban 

betöltött szerepük, ennél fogva munkakörülményeik, életmódjuk egyre hasonlóbbá válik a 

férfiakéhoz, aminek az a velejárója, hogy körükben az egészségkárosító kockázati tényezők 

közelednek a férfiakéhoz. Községünkben nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére 

alakult volna. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

elhelyezkedési nehézség munkahely hiányában helyi munkahelyteremtés partnerek 

bevonásával 

A munkanélküli nők jelentős része alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkezik 

felzárkóztató oktatás, szaktanfolyamok 

biztosítása partnerek bevonásával 

nőket érintő családon belüli erőszak feltehető 

jelenléte 

előadásokkal, helyi kampánnyal a családon 

belüli erőszakra felhívni a lakosság figyelmét, 

segítőhálózatot létrehozni a nők számára 

nők egészségügyi helyzete javítandó, bizonyos 

betegségek esetén (pl. keringési) megbetegedési 

kockázata e csoportnak jelentős 

egészségügyi programok szervezése, 

szűrőprogramok szervezése, egészséges 

életmódról és annak betegségeket megelőző 

hatásairól előadások tartása szakemberek 

segítségével 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

trendek stb.) 

 

A társadalmi elöregedés globális problémává lett Magyarországon, így érinti településünket is. 

Egyre kevesebb gyermek születik, az idősek száma növekszik. Az utóbbi évek munkanélkülisége, 

közfoglalkoztatott viszony gyakorisága sok időskorú esetében kisnyugdíjat, minimális jövedelmet 

eredményezett. Ennek következményeként a megélhetés gondja jelen van életükben. Mindez maga 

után vonja az alacsony életszínvonalat, az életminőségük romlását. Az időskorra jellemző a 

szellemi és fizikai aktivitás csökkenése, önellátó képességük beszűkülése, a betegségek 

megjelenése. Az egyedüllét miatt gyakori a depresszió és a demencia kialakulása, a súlyos, 

krónikus megbetegedések. 

Az idősek szociális helyzetét azonban az is befolyásolja, hogy milyen típusú családban él. 

Községünkben a demográfiai mutatók szerint a 65 év felettiek száma 2016-ban 50 fő, ez az állandó 

népesség 23,9 %-át teszi ki. A nők 3%-kal vannak többen a férfiaknál. 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 

házasok, és növekszik az özvegyek aránya.   

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az átlagéletkor, 

– magasabb a középkorúak halandósága, 

– nők hosszabb élettartama  

 

Az időskorban jellemző megbetegedések mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős 

ember egyedül marad, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez 

nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a 

demencia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 

70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések. 

 

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

részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma  

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma 

Összes nyugdíjas 

2013 39 50 89 
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2014 38 48 86 

2015 36 48 84 

2016 36 41 77 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

 
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásokban részesülők száma csökkenő tendenciát mutat.  

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel, az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon nincs, kivétel, ha speciális 

tudással rendelkeznek. 

Önkormányzatunk, idősbarát önkormányzat, kiemelten kezeli az időseket. 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek 

száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2013 31 3 8% n.a n.a 
 

2014 34 3 8% n.a n.a 
 

2015 23 1 4% n.a n.a 
 

2016 19 1 4% n.a n.a 
 

2017 22 1 2% n.a n.a 
 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
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Ma Kelevízen az önkormányzat nem foglalkoztat nyugdíjas korúakat. A nyugdíjasok foglalkoztatására 

a nyugdíjtörvény szigorodó változásaival kedvezőtlen hatások figyelhetők meg. (Előrehozott 

nyugdíjba vonulás és a nyugdíj melletti munkavállalás szigorodó feltételei miatt.) A rokkantsági 

nyugdíj a jelenlegi törvény szerint rokkant és rehabilitációs ellátás lett. Az idősekhez az öregségi 

nyugellátás tartozik. A változások a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (Tny.) 

törvényben megtalálhatóak. 

A regisztrált munkanélküliekhez képest átlagban 6 % az 55 év felettiek száma. A tartós 

munkanélküliek száma is emelkedett az előző évekhez képest. 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Az önkormányzat kiemelt figyelmet szentel az idősekre, évente megrendezésre kerül az idősek 

napja.  
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A diszkrimináció felmérése e célcsoport tekintetében is rendkívül nehéz. A szakirodalomból is 

tudható, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci 

diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el 

őket. A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és a közmunkaprogram lehetőséget biztosít a 

nyugdíj előtt álló idősebb korosztály munkavállalásában (képzések, új szakmákban való 

elhelyezkedés) és igyekeznek ellensúlyozni a hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás 

területén. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés     

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában.  

 

Szakosított ellátási formák 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és 

helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

 

Az egészségügyi, szociális és egyéb alapszolgáltatások a község minden állampolgára részére 

biztosítottak, egy része az időskorúak részére működik (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás). 

Az étkeztetést 2018. évben 11 fő veszi igénybe, a házi segítségnyújtást 20 fő a Falugondnoki 

Szolgálaton keresztül. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának. 

Az idősellátásban civil szervezet községünkben nem működik, és szakosított ellátás sem 

biztosított, ez csak megyén belül adott, ha szükség van rá. 

 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

Év 
65 év feletti lakosság száma 

Nappali ellátásban 

részesülő időskorúak 

száma  

Fő Fő % 
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2013 51 n.a #ÉRTÉK! 

2014 51 n.a #ÉRTÉK! 

2015 55 n.a #ÉRTÉK! 

2016 50 n.a #ÉRTÉK! 

2017 0 n.a #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek 

átlagos száma 

 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) 

2013 1,17 

2014 1,00 

2015 1,00 

2016 2,00 

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Községünkben kulturális élet az IKSZT ház kialakításával valósult meg. Közművelődés szinten 

községi könyvtárunk említendő meg. Szép kötetszámmal áll az olvasni vágyók rendelkezésére.  

Az épület akadálymentes, így az idős korosztály számára is könnyen megközelíthető. Kulturális 

rendezvények elérhetősége vidéken, környékbeli városokban adott (pl. Marcali).  

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

E téren adataink nincsenek. Igény biztosan lenne az idősek terén is tanfolyam keretein belül ezt 

elsajátítani, hiszen már a legtöbb háztartás rendelkezik géppel. 

 

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

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A 

nyilvános/települési 

könyvtárak száma 

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány) 

Muzeális 

intézmények 

száma 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

2013 1 2 162 n.a   

2014 1 2 003 n.a   

2015 1 2 200 n.a 1 

2016 1 2 003 n.a 1 

2017 1     1 

Forrás: TEIR 
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Az idősödő társadalom helyzete felhívja a figyelmet, hogy az idősek ellátására fokozottan figyelni 

kell, nem lehet figyelmen kívül hagyni és a településen az életkorral járó sajátos igények 

kielégítését célzó programok szervezésére hangsúlyt kell fektetni. 

Ilyen programokkal nem rendelkezünk. Civil szervezetként a Nyugdíjasok helyi klubja működik 

aktívan 8-10 fővel.  

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Egészségmegőrző programok szervezése egészségi állapot javítása, megtartása, 

prevenció 

Egyedül élők elmagányosodása, a társadalmi 

élet kerülése 

Az érintett réteg közösségi életbe való 

bevonása, cselekvési kedvének növelése, 

programok bővítése 

informatikai ismeretek hiánya informatikai képzés szervezése 

az idős emberek gyakran válnak 

bűncselekmény áldozatává (pl. betöréses lopás) 

rendőri szervek bevonásával hatékonyabb 

ellenőrzés, felvilágosító előadások tartása, 

szemléletformálás 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A fogyatékkal élő emberek a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan 

környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi 

életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás 

területén is.  

Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint 

fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy 

érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy 

teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. A fogyatékos személyek 

elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a környezetüktől, ami értelmi 

fogyatékosság esetén még jelentősebb.  

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Településünkön 16 fő fogyatékkal élő él. A fogyatékkal élőkre vonatkozóan értékelhető statisztikai 

adatok (főképp helyiek) nincsenek, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a lakhatási, 

egészségügyi, foglalkoztatási helyzetükről.  

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 

száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

férfiak  

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - nők 

2013 8 8 

2014 7 8 

2015 9 6 

2016 9 7 

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 

Nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos 

személyek száma 

Egyházi fenntartású 

intézményben 

Civil fenntartású 

intézményben  

2013 n.a n.a n.a 

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 

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

segítségével 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők számáról kevés információval 

rendelkezünk, az utóbbi évek jogszabályváltozásai folytán ez az ellátási forma teljesen átalakult. 

 

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben 

a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. 

Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás 

igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, 

úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint 

biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  
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A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkozatási 

forma, bár nem kizárt, hogy fogyatékos személy is foglalkozatásra kerül a rendszerben. A 

foglalkoztatást szervező nem tartja nyilván a fogyatékos személyeket, ezért az adatszolgáltatás 

illetve a foglalkoztatásba bevont fogyatékosok száma nem vizsgálható. 

 

 Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató 

előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.  

 

Helyi foglalkoztatási lehetőség csak a Közmunka-program keretében működik. 

Közfoglalkoztatásban fogyatékos személyek jelenleg nincsenek. 

 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a 

végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. 

 

Hátrányos megkülönböztetés esete nem volt községünkben, mivel nagyon foglalkoztató sincs. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Nincs a településen. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. A fogyatékkal 

élő személyek számára igénybe vehető ellátási, támogatási formákról a különböző szintű 

jogszabályok rendelkeznek. (pl. Fot., Szt., Cst. ) A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének 

sokszor egyetlen megélhetési forrása az általában alacsony összegű rokkantsági nyugdíj, 

rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, illetve plusz juttatásként a feltételek fennállása esetén a 

fogyatékossági támogatás. A gyermekeket tartós betegségük okán magasabb összegű családi 

pótlék illeti meg. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos 

épített környezetre. Biztosítani kell számukra az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a 

közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos 

személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A 
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kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor 

lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. Biztosítani kell a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 

létesítményeknek - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos 

igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek 

számára a megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 

Biztosítani kell a fogyatékosságuk által indokolt szükségleteiknek megfelelő támogató szolgálat 

igénybevételét, továbbá segédeszközt.  

A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából 

adódó szükségleteire, törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi 

beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. 

 A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai 

fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő 

felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt. 

Joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, 

intézményi - lakhatási forma megválasztásához 

Lehetővé kell tenni számukra a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények 

látogatását. 

Joguk van a rehabilitációra. E jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. 

A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, 

hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben. 

 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 

építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontrendszere. 

 

Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe 

tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek, az egészség-, szociális, kulturális, 

művelődés, sport célú építmények.  Ilyenek és tevékenységük súlya miatt kiemelten fontosak az 

önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra fenntartott épületek. A 

mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai akadálymentességet 

igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az infokommunikációs akadálymentesség a jogos 

igény.  

    

 a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, 
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amelynek betartatása az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben 

és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontrendszere. 

Helyi szinten hiányosságok vannak akadálymentesítettség terén. A polgármesteri hivatal az 

Önkormányzat épületén belül még megoldásra vár ez a probléma. Az idős, mozgásszervi betegek, 

fogyatékosok, és kisgyermekes szülők számára nehezen (vagy egyáltalán nem) megközelíthető. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

Az Integrált Közösségi Szolgáltató tér akadálymentesítettsége teljes egészében megoldott. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

  

 Munkahelyekről helyileg nem nagyon beszélhetünk, csak korlátozottan vannak (egynéhány 

szolgáltató, intézmény) 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

     

        Részben megoldott. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

       

         Nem releváns. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az 

ellátásra szoruló nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis be sem került a 

rendszerbe. Van megfelelő szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy 

számára nem hozzáférhető pl. az akadálymentesítettség hiánya miatt. Van akadálymentesen 

elérhető szolgáltatás, de a célcsoport tagja vagy saját elhatározásából vagy gyakori tapasztalat 

szerint a fogyatékos személy helyett döntő család elhatározásából a szolgáltatást nem veszi 

igénybe, még akkor sem, ha az a fogyatékos személy életminőségét lényegesen javítaná. Minden 

ilyen esetben annak feltárása fontos, hogy a szolgáltatás és a szolgáltatást igénylő milyen okból 

nem tudott egymással segítő kapcsolatba kerülni.  
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A helyi önkormányzat számos alkalommal kinyilváníthatja azt, hogy számára fontosak a 

településen élő fogyatékos személyek. Ilyen alkalmak lehetnek a fogyatékos személyek részére 

rendezett pl. egészségügyi szűrések a támogató szolgálat segítségével, különféle akciók 

szervezése. 

 

Önkormányzatunk a fent leírtakat figyelembe véve mindent elkövet ennek megvalósítása, az 

összhang megteremtése érdekében. 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

közintézmények akadálymentesítettsége nem 

megoldott 

pályázat útján, önerőből komplex 

akadálymentesítettség megvalósítása, ezáltal 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 

megteremtése 

munkahely létesítése fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítése 
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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.) 

 

Nyugdíjas Klub, Ifjúsági klub, Kelevíz község Fejlesztéséért Közalapítvány, Karitasz csoport, 

Polgárőrség 

Nyugdíjas Klub: a település lakosaiból szerveződött, jelenleg 15 fő állandó tagja van. Kötetlen 

nyugdíjas délutánokat tartanak, valamint minden évben megrendezésre kerül az idősek napja. 

Ifjúsági Klub: helyi fiatalokból álló csoport, létszáma változó: jelenleg: 10 fő. 

Karitasz csoport: A Marcali Karitasz csoport tagjaként jött létre a településen. Figyelemmel kíséri 

az itt élő nehéz helyben lévő családok sorsát. Több alkalommal szerveztek adománygyűjtést, 

valamit támogatták a rászorulókat adományaikkal. 

Polgárőrség: A marcali Városi Polgárőrség Kelevízi csoportjaként aktívan működik, 12 fő a 

létszáma. Megalakulásukat követően a településen élők nagyobb biztonságba érezhetik magukat, 

hiszen nagyon aktív és hatékony munkát végeznek a bűnmegelőzés érdekében pl. folyamatos 

szinte napi járőrözés.  

 

  b) egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 

Helyi egyházközösséggel jó kapcsolat alakult ki. A település kápolnájában minden második 

vasárnap mise van. 

 

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

 

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás tagja Kelevíz település, nagyon jó kapcsolat van a társulásban 

résztvevő önkormányzatokkal, segítjük kölcsönösen egymás munkáját. 

  

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

    

 Nincs nemzetiségi önkormányzat a településen. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Nyugdíjas Klub képviseli a helyi időseket 
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában  

       Adatok nincsenek.   
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a községben szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, 

köznevelési szakemberek. Módszere a kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportoknál 

jelentkező problémák feltárására,a programtervezet véleményezésére koncentrálódva.  Az 

elfogadott dokumentum mindenki számára hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség 

folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 

ellenőrzése. 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 

és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel 

valósul meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a 

helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 

 

 

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 munkanélküliség, 

regisztrált munkanélküliek 

között magas a tartósan 

munkanélküliek aránya 

- A regisztrált munkanélküliek 

több mint felének csupán 8 

általános iskolai végzettsége van 

meg 

- Adósságcsapda- 

pénzgazdálkodási hiányosságok  

- Rossz egészségügyi helyzet, 

egészségkárosító magatartás 

jelenléte 

-  Kevés a karitatív, önkéntes 

- Helyben foglalkoztatáshoz 

munkahely teremtés partnerek 

segítségével 

- Alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező regisztrált 

munkanélküliek számára 

szakképzések szervezése  

- Életviteli tanácsadás saját 

környezetben  

- Egészségügyi programok, 

szűrőprogramok szervezése 

-  Karitatív, önkéntes tevékenység 
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tevékenység (adományok 

gyűjtése a mélyszegénységben 

élőknek) 

 

aktivizálása, pályázati 

lehetőségek, partnerek bevonás 

Gyermekek 

- Vidékre járó gyermekek utazási 

problémái (a járatok 

túlzsúfoltsága, a távolság, a 

gyermekek felügyeletének 

hiánya)  

- Helyi sportrendezvények hiánya 

egészséges életmódra nevelés 

tekintetében a fiatalság részére  

- Karitatív tevékenység aktívabbá 

tétele  

- A szülők általi negatív minta 

átörökítése -- szocializációs 

hiányok, a családban megjelenő 

szenvedélybetegségek okozta 

hátrányok 

-  Tartósan beteg, fogyatékos 

gyermeket nevelő családok 

helyzetéről, támogatási 

igényeiről nincsenek 

információink 

- Iskolabusz járatok növelése, 

felügyelet biztosítása az utazás 

során helyi partnerekkel 

megbeszélés,  

- Megfelelő személy kiválasztása, 

ennek koordinálására  

- A tevékenység kibővítése, 

pályázatok benyújtása (főképp 

gyermekeket érintő), partnerek 

felkutatása, önkéntesek 

bevonása  

- Kiscsoportos komplex 

foglalkozások a szülők és 

gyermekek bevonásával 

- prevenciós programok 

szervezése 

-  Tartósan beteg, fogyatékos 

gyermekeket nevelő családok 

helyzetének, támogatási 

igényeinek felmérése 

Nők 

- Elhelyezkedési nehézség 

munkahely hiányában  

- A munkanélküli nők jelentős 

része alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezik  

- Nőket érintő családon belüli 

erőszak feltehető jelenléte 

-  nők egészségügyi helyzete 

javítandó, bizonyos betegségek 

esetén (pl. keringési) 

megbetegedési kockázata e 

csoportnak jelentős 

- Helyi munkahelyteremtés 

partnerek bevonásával  

- Felzárkóztató oktatás, 

szaktanfolyamok biztosítása 

partnerek bevonásával  

- Előadásokkal, helyi kampánnyal 

a családon belüli erőszakra 

felhívni a lakosság figyelmét, 

segítőhálózatot létrehozni a nők 

számára 

-  egészségügyi programok 

szervezése, szűrőprogramok 

szervezése, egészséges 

életmódról és annak 

betegségeket megelőző 

hatásairól előadások tartása 

szakemberek segítségével 

Idősek 

  

- Egyedül élők elmagányosodása, 

a társadalmi élet kerülése  

- informatikai ismeretek hiánya  

- az idős emberek gyakran válnak 

bűncselekmény áldozatává (pl. 

- Az érintett réteg közösségi 

életbe való 

- bevonása, cselekvési kedvének 

növelése,  

- programok bővítése 
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betöréses lopás) 

-  egészségmegőrző programok 

szervezése 

informatikai képzés szervezése  

- rendőri szervek bevonásával 

hatékonyabb ellenőrzés, 

felvilágosító előadások tartása, 

szemléletformálás 

-  egészségi állapotuk javítása, 

megtartása, prevenció 

Fogyatékkal 

élők 

- közintézmények 

akadálymentesítettsége nem 

megoldott 

- munkahely létesítése 

- pályázat útján, önerőből 

komplex akadálymentesítettség 

megvalósítása, ezáltal 

közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő hozzáférés 

megteremtése 

-  fogyatékkal élők 

foglalkoztatásának elősegítése 

 

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 

1. munkahelyteremtés 

 

 

2. szakképzések, tanfolyamok 

szervezése 

 

3. adósságcsapda-pénzgazdálkodási 

hiányosságok  

 

4. karitatív tevékenység kibővítése 

5. egészségügyi programok, 

szűrőprogramok szervezése  

 

 

 

1. Kelevíz Községi Önkormányzat 

    Somogy Megyei Kormányhivatal 

    Helyi vállalkozások, Kft-k 

2. Kelevíz Községi Önkormányzat  

    Somogy Megyei Kormányhivatal 

    IKSZT 

3. Kelevíz Községi Önkormányzat  

    Somogy Megyei Kormányhivatal 

4. Kelevíz Községi Önkormányzat 

    Karitasz csoport 

5. Kelevíz Községi Önkormányzat 

    

 

 

Gyermekek 

1. iskolabusz-járatok bővítése, 

felügyelet  

2. rendezvények szervezése  

 

1.Kelevíz Községi Önkormányzat 

   Volán Központ Marcali 

2.Kelevíz Községi Önkormányzat 

   IKSZT 
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3. karitatív tevékenység kibővítése  

 

4. tartósan beteg, fogyatékos 

gyermekeket nevelő családok 

helyzetének, támogatási igényeinek 

felmérése 

5. Komplex foglalkozások 

gyermekeknek és szüleinek 

 

3.Kelevíz Községi Önkormányzat 

   Karitasz csoport 

   Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

4. Kelevíz Községi Önkormányzat 

    Szociális gondozó 

 

5. Kelevíz Községi Önkormányzat 

    Családsegítő Szolgálat 

 

 

Nők 

1. munkahelyteremtés  

 

 

 

 

2. alap- és szakképzések, tanfolyamok  

 

 

 

 3. nőket érintő erőszak, párkapcsolati 

erőszak elleni küzdelem 

 

 

4. egészségügyi programok szervezése, 

szűrőprogramok szervezése 

1. Kelevíz Községi Önkormányzat 

   Somogy Megyei Járáshivatal  

   Helyi vállalkozások, Kft-k 

 

    

2. Kelevíz Községi Önkormányzat 

   Somogy Megyei Kormányhivatal 

   IKSZT 

 

3. Kelevíz Községi Önkormányzat 

   Családsegítő Szolgálat 

   Rendőrség 

 

4. Kelevíz Községi Önkormányzat 

    Háziorvosi szolgálat 

    IKSZT 

 

Idősek 

1. idősek rossz egészségügyi állapota 

 

 

 

 

2. alaptanfolyamok szervezése 

 

 

 

3. idősek elmagányosodásának 

megelőzése 

 

4. ellenőrzés kiszélesítése, felvilágosító 

1. Kelevíz Községi Önkormányzat 

    Nyugdíjas Klub 

    Háziorvosi szolgálat  

    IKSZT 

     

 2. Kelevíz Községi Önkormányzat  

     Nyugdíjas Klub  

     IKSZT 

     

3. Kelevíz Községi Önkormányzat 

    Szociális gondozó 

 

4. Kelevíz Községi Önkormányzat 
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előadások 

 

    Rendőrség 

 

 

 

Fogyatékkal 

élők 

1. munkahelylétesítés 

 

 

 

 

2. akadálymentesítése 

 

1.Községi Önkormányzat 

   Somogy Megyei Kormányhivatal  

   Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

 

2. Községi Önkormányzat 

      

 

 

 

Jövőképünk 

Önkormányzatunk legfontosabb az itt élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének 

folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 

szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák esélyegyenlősége megvalósul. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzete jövőképet illetően javuló tendenciát 

mutasson. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szocializációját, a fejlődésükhöz szükséges eszközök és 

lehetőségek megteremtését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek ellátására, a róluk való gondoskodásra mindent szem előtt 

tartva. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a közéletben való aktív részvételt, és esélyteremtést a 

munkaerőpiacon. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, élethelyzetük javítására. 

 



 

 

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 

Inté

zke

dés 

sors

zám

a 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

cél

kit

űz

és 

öss

zh

an

gja 

eg

yé

b 

str

até

gia

i 

do

ku

me

ntu

-

mo

kk

al 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásához 

szükséges 

erőforráso

k  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 munkahely-

teremtés 

magas 

munkanélküliség, 

magas a tartósan 

helyben foglalkoztatás 

biztosításával 

munkahelyek 

 helyi munkaadók 

körében felmérés 

végzése lehetséges 

Önkormányzat 2023. 12. 

31. 

Munkahely 

teremtésbe bevont 

munkaadók száma, 

Pályázati 

források, 

személyi, 

Munkahelyteremtés 

lehetőségének 

folyamatos 



 

 

munkanélküliek 

aránya 

teremtése, 

munkanélküliek 

álláshoz juttatása, 

családok 

jövedelmének 

növelése 

munkahely 

teremtés céljából, a 

jelentkező 

munkanélküliek 

készségeinek, 

képességeinek 

felmérése, ezeknek 

a 

munkahelyteremtés

ben részt vevő 

munkaadók 

igényeihez igazítása 

– szükség esetén 

képzésekkel, 

átképzésekkel 

a programban részt 

vevő 

munkanélküliek 

száma, az új 

munkahelyeken 

elhelyezkedett 

személyek száma 

tárgyi 

feltételek 

biztosítása 

figyelemmel kísérése 

a helyi munkaadók 

partnerségére 

támaszkodva 

2 szakképzések, 

tanfolyamok 

szervezése 

magas a csak 

alapfokú 

végzettséggel 

rendelkező 

munkanélküliek 

aránya  

Csak alapfokú 

végzettséggel 

rendelkező 

munkanélküliek 

képzésének 

megszervezésével 

szakképesítéshez 

juttatása, munkaerő-

piacon történő 

elhelyezkedési esély 

növelése 

 Alacsony iskolai 

végzettségűek 

számára oktatás 

szervezése, kiemelt 

figyelemmel a 

munkaerő-piaci 

keresletre; a 

munkaerő-piacon 

mára kiemelten 

fontos készségek –

számítógép 

használat, 

nyelvismeret – 

bővítése, 

munkanélküliek 

részvételre való 

ösztönzése 

Önkormányzat 2023.12.31

. 

Tanfolyamok, 

képzések száma, a 

képzésekre 

jelentkező 

munkanélküliek 

száma, a 

képzéseket, 

tanfolyamokat 

sikeresen elvégzők 

száma, a 

munkaerő-piacon 

elhelyezkedni tudó 

a programban részt 

vevő 

munkanélküliek 

száma 

Anyagi, 

humán és 

tárgyi 

feltételek 

A munkaerő-piacon 

való sikeresebb 

elhelyezkedés 

érdekében 

tanfolyamok, 

képzések 

folyamatossága, 

munkanélküliek 

folyamatos 

ösztönzése a 

programokban való 

részvételre 

3 Adósságcsapda- Pénzgazdálkodási Együttműködés  Intézkedésbe Önkormányzat  2023.12.31 tájékoztatásba humán programok 



 

 

pénzgazdálkodási 

hiányosságok 

kezelése érdekében 

együttműködés 

kialakítása 

hiányosságok kiépítése a 

célcsoporttal és a 

partnerszervezetekkel 

bevonni kívánt 

személyek 

felkutatása, 

információk 

átadása, gyakorlati 

útmutatás, életviteli 

tanácsadás 

. bevont személyek 

száma, 

előadásokon 

megjelentek szám 

erőforrás, 

pályázati 

forrásból 

folyamatos 

szervezése 

 

4 karitatív 

tevékenység 

kibővítése 

kevés a karitatív, 

önkéntes 

tevékenység 

(adományok 

gyűjtése a 

mélyszegénységben 

élőknek) 

rászorulók, 

mélyszegénységben 

élők segítése, a 

lakosság társadalmi 

érzékenységének 

növelése 

 lakosság körében 

figyelemfelhívás a 

mélyszegénységben 

élők helyzetére, 

adományozások 

megszervezése, 

koordinálása, az 

adományok célzott 

eljuttatásának 

biztosítása, 

települési és egyéb 

partnerek keresése, 

bevonása karitatív 

tevékenységbe 

Önkormányzat 

Magyar 

Élelmiszerbank 

Egyesület 

2023.12.31

. 

karitatív 

tevékenységek, 

programok száma, 

az 

adományozásban 

részt vevő 

adományozó 

személyek és 

szervezetek, 

vállalatok száma, 

adományban 

részesülő 

személyek és 

családok száma 

Anyagi, 

személyi és 

tárgyi 

feltételek 

biztosítása 

karitatív jellegű 

programok, 

adományozások 

folyamatos 

szervezése, 

partnerek 

folyamatos keresése 

5 Egészségügyi 

programok, 

szűrőprogramok 

szervezése 

Rossz egészségügyi 

helyzet, 

egészségkárosító 

magatartás jelenléte 

Egészségügyi helyzet 

javítása, egészségügyi 

problémák korai 

feltárása, egészséges 

életmód elterjesztése 

 Szűrőprogramok 

szervezése, korai 

feltárás 

fontosságára, 

egészségkárosító 

életmód 

következményeire 

figyelemfelhívás a 

lakosság körében – 

előadásokkal, 

háziorvos 

közreműködésével 

Önkormányzat 2023.12.31

. 

Szűrőprogramok 

száma, 

szűrőprogramokon 

részt vettek száma, 

tájékoztatásba 

bevont személyek 

száma, 

előadásokon 

megjelentek száma 

Pénzügyi, 

személyi és 

tárgyi 

feltételek 

Programok 

folyamatos 

szervezése 



 

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 iskolabusz-járatok 

bővítése, felügyelet 

vidékre járó 

gyermekek utazási 

problémái (a járatok 

túlzsúfoltsága, a 

távolság, a 

gyermekek 

felügyeletének 

hiánya) 

gyerekszámnak 

megfelelően 

iskolabusz járatok 

bővítése a 

túlzsúfoltságot, 

balesetveszélyt 

elkerülve, kíséret 

biztosítása 

 felmérés készítése a 

településről eljáró 

tanulók és 

családjaik körében – 

iskolába utazásuk 

körülményeiről, a 

felmérés alapján a 

busztársaság felé 

jelezni a 

problémákat, kísérő 

biztosításának 

megoldása 

Önkormányzat 2023.12.31

. 

megkérdezett 

tanulók és 

családok száma, 

buszjáratok száma, 

kísérők száma 

pénzügyi, 

személyi és 

tárgyi 

feltételek 

megteremt

ése 

tanulók utazási 

körülményeinek 

folyamatos nyomon 

követése 

2 rendezvények 

szervezése 

helyi 

sportrendezvények 

hiánya egészséges 

életmódra nevelés 

tekintetében a 

fiatalság részére 

sportolás és 

egészséges életmód 

elterjesztése a fiatalok 

körében 

 sportot, egészséges 

életmódot ösztönző 

helyi programok 

indítása, sportolók 

és szakemberek 

bevonása, fiatalok 

részvételre 

ösztönzése  

Önkormányzat 2023.12.31

. 

sportrendezvények

, egészséges 

életmódot hirdető 

programok száma, 

rendezvényeken 

résztvevő fiatalok 

száma 

pénzügyi, 

személyi és 

tárgyi 

feltételek 

Rendezvények 

folyamatos tartása 

3 karitatív 

tevékenység 

kibővítése 

gyermekeket érintő 

karitatív 

tevékenységek 

kevésbé aktívak 

gyermekek számára 

gyűjtések, 

adományozások 

szervezése, bővítése 

 lakosság körében 

figyelemfelhívás a 

gyermekekre, 

gyermekszegénység

re, adományozások 

megszervezése, 

koordinálása, az 

adományok célzott 

eljuttatásának 

biztosítása, 

települési és egyéb 

partnerek keresése, 

Önkormányzat 

Magyar 

Élelmiszerbank 

Egyesület 

2023.12.31

. 

karitatív 

tevékenységek, 

programok száma, 

az 

adományozásban 

részt vevő 

adományozó 

személyek és 

szervezetek, 

vállalatok száma, 

adományban 

részesülő 

személyi és 

tárgyi 

feltételek 

biztosítása 

karitatív jellegű 

programok, 

adományozások 

folyamatos 

szervezése, 

partnerek 

folyamatos keresése 



 

 

bevonása karitatív 

tevékenységbe 

gyermekek és 

családok száma 

4 Tartósan beteg, 

fogyatékos 

gyermekeket nevelő 

családok 

helyzetének, 

támogatási 

igényeinek 

felmérése 

Tartósan beteg, 

fogyatékos 

gyermeket nevelő 

családok 

helyzetéről, 

támogatási 

igényeiről nincsenek 

információink 

Tartósan beteg, 

fogyatékkal élő 

gyermekek és 

családjaik a lehető 

legtöbb támogatást 

kaphassák meg, 

helyzetüknek 

megismerése 

 Családok 

felkeresése 

szakemberekkel, 

szükségleteik, 

támogatási 

igényeiknek 

feltérképezése 

személyes 

megkérdezés során, 

igények teljesítése 

Önkormányzat 2023.12.31 Felkeresett 

családok száma, 

megvalósított 

igények száma 

Személyi, 

tárgyi és 

pénzügyi 

feltételek 

Folyamatos 

igényfelmérés, 

családok helyzetének 

nyomon követése 

5 Komplex 

foglalkozások a 

gyermekeknek és 

szüleiknek 

szülők általi negatív 

minta átörökítése-

szociális hiányok, a 

családban megjelenő 

szenvedélybetegség

ek okozta hátrányok 

együttműködés 

kiépítése a 

célcsoporttal és a 

partnerszervezetekkel 

 intézkedésbe 

bevonni kívánt 

gyermekek, szülők 

felkutatása, 

gyakorlati 

útmutatás, szükség 

szerint egyéni és 

családterápia 

Önkormányzat 2023.12.31

. 

programokon részt 

vevők száma, 

előadásokon 

megjelentek száma 

pályázati 

forrás 

megvalósult 

pályázatok 

fenntartási 

kötelezettség alapján 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 munkahely 

teremtés 

nők elhelyezkedési 

nehézsége 

munkahely 

hiányában 

női munkavállalókat 

ért hátrányok és a női 

munkanélküliség 

csökkentése 

 munkaerő-piaci 

szolgáltatásokhoz, 

képzési (átképzési 

lehetőségekhez való 

hozzáférés javítása, 

részmunkaidős 

foglalkoztatás 

elősegítése, ezzel 

kapcsolatos 

pályázatok figyelése 

Önkormányzat 2023.12.31

. 

Munkahelyterem-

tésbe bevont 

munkaadók száma, 

a programban részt 

vevő nők száma, az 

új munkahelyeken 

elhelyezkedett nők 

száma 

Pályázati 

források 

megvalósult 

pályázatok 

fenntartási 

kötelezettsége 

alapján 

2 alap- és 

szakképzések, 

A munkanélküli nők 

jelentős része 

munkanélküli nők 

munkaerő-piacon való 

 Alacsony iskolai 

végzettségű nők 

Önkormányzat 2023.12.31
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Tanfolyamok, 

képzések száma, a 

Anyagi, 

humán és 

A munkaerő-piacon 

való sikeresebb 



 

 

tanfolyamok alacsony iskolai 

végzettséggel 

rendelkezik, ez 

gátolja a munkaerő-

piacon történő 

elhelyezkedésüket 

elhelyezkedésének 

eredményesebbé 

tétele, kompetenciák, 

készségek bővítésével 

számára oktatás 

szervezése, kiemelt 

figyelemmel a 

munkaerő-piaci 

keresletre; a 

munkaerő-piacon 

mára kiemelten 

fontos készségek –

számítógép 

használat, 

nyelvismeret – 

bővítése, 

munkanélküliek 

részvételre való 

ösztönzése 

képzésekre 

jelentkező alacsony 

végzettségű 

munkanélküli nők 

száma, a 

képzéseket, 

tanfolyamokat 

sikeresen elvégzők 

száma, a 

munkaerő-piacon 

elhelyezkedni tudó 

a programban részt 

vevő munkanélküli 

nők száma 

tárgyi 

feltételek, 

pályázati 

források 

elhelyezkedés 

érdekében 

tanfolyamok, 

képzések 

folyamatossága, 

alapfokú 

végzettséggel 

rendelkező 

munkanélküli nők 

folyamatos 

ösztönzése a 

programokban való 

részvételre 

3 előadások nőket 

érintő erőszak, 

párkapcsolati 

erőszak elleni 

küzdelem 

nőket érintő 

családon belüli 

erőszak feltehető 

jelenléte 

családon belüli 

erőszakot elszenvedők 

segítése, a probléma 

korai felismerése, 

megelőzése. Krízis 

helyzet segítése 

 Előadások 

szervezése 

szakemberekkel a 

témában, 

családsegítő 

szolgálattal a 

segítségkérés 

lehetőségére 

felhívás, 

segítőhálózat 

kialakítása helyi 

szinten – állandó 

kontaktember 

kijelölésével a 

problémára 

irányuló társadalmi 

szemlélet formálás 

segítése 

Önkormányzat 2023.12.31 Előadások száma, 

tájékoztatott nők 

száma, a kampány 

után a 

kontaktszemélynél 

és a családsegítő 

szolgálat 

embereinél 

jelentett esetek 

száma  

pályázati 

forrás 

Segítőhálózat 

folyamatos 

működtetése 



 

 

4 egészségügyi 

programok 

szervezése, 

szűrőprogramok 

szervezése 

nők egészségügyi 

helyzete javítandó, 

bizonyos betegségek 

esetén (pl. keringési) 

megbetegedési 

kockázata e 

csoportnak jelentős 

Egészségi állapot 

javulása, betegségek 

korai felismerése, 

egészséges életmód 

elemeinek elterjedése 

 Egészségügyi és 

szűrőprogramok 

szervezése – minél 

szélesebb témát 

érintve, a 

programokon való 

rézvételre a női 

lakosság 

ösztönzése, 

figyelemfelhívás 

Önkormányzat 2023.12.31
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Programok száma, 

a programokon 

részt vett nők 

száma 

Pénzügyi, 

tárgyi és 

személyi 

feltételek, 

pályázati 

forrás 

Programok 

folyamatos 

szervezése 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Egészségmegőrző 

programok 

szervezése 

Idősek rossz 

egészségi állapota, 

mozgás szegény 

életmódból 

kialakuló 

egészségromlás 

idősek számára 

egészségmegőrző 

programokkal 

egészségi állapotuk 

javítása, megtartása, 

prevenció 

 programok 

szervezése 

partnerekkel, ennek 

koordinálására 

megfelelő személy 

kiválasztása 
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szervezett 

programok száma, 

bevont partnerek 

száma, 

programokon 

megjelentek száma, 

egészségi 

állapotukban 

javulást érzők 

száma 

anyagi, 

személyi és 

tárgyi 

feltételek, 

pályázati 

forrás 

egészségmegőrző 

programok 

folyamatos 

szervezése 

2 alaptanfolyamok 

szervezése 

idősek érdeklődését 

felkeltő  

tanfolyamok hiánya 

(számítógép 

használat, nyelvi 

ismeretek) 

idősek számára 

biztosítani a 

számítógép használat 

elsajátítását, ami által 

számos információhoz 

való hozzáférésük 

válik lehetővé, vagy 

akár a családtagokkal 

való 

kapcsolattartásuk, 

Nyelvi 

tanfolyamokkal 

 igénylők számának 

felmérése, 

partnerek keresése 

és bevonása ennek 

helyi 

megvalósításába 

Önkormányzat 2023.12.31
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igénylők száma, 

indított 

tanfolyamok 

száma, 

tanfolyamokat 

eredményesen 

teljesítők száma 

anyagi, 

személyi és 

tárgyi 

feltételek, 

pályázati 

forrás 

igényekhez igazított 

tanfolyamok 

folyamatos 

szervezése 



 

 

idegen nyelvi 

kompetenciáik 

növelése 

3 idősek 

elmagányosodásána

k megelőzése 

az idősek között 

magas az egyedül 

élők száma, 

gyerekek 

elköltöztek, 

elmagányosodás, 

egyedül élő idősek 

számára közösségi 

együttlét 

lehetőségének 

biztosítása,  

 közösségi 

programok célzott 

szervezése 

Önkormányzat 2023.12.31

. 

programokon részt 

vevők száma 

pályázati 

forrás 

megvalósult 

pályázatok 

fenntartási 

kötelezettsége 

alapján 

4 ellenőrzés 

kiszélesítése, 

felvilágosító 

előadások tartása 

Az idős emberek 

gyakran válnak 

bűncselekmény 

áldozatává (pl. 

betöréses lopás) 

áldozattá válás 

megelőzése, esélyének 

csökkentése 

 rendőri szervek, 

polgárőrség 

bevonásával 

hatékonyabb 

ellenőrzés, 

rendőrség 

segítségével 

előadások 

szervezése az 

idősek körében az 

áldozattá válás 

elkerülésének 

módozatairól, 

szemléletváltás 
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Előadások száma, 

előadásokon részt 

vevők száma, 

időskorúak 

sérelmére 

elkövetett 

bűncselekmények 

száma 

pénzügyi, 

tárgyi és 

személyi 

feltételek 

rendszeres 

előadások tartása 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 munkahely létesítés foglalkoztatáshoz 

jutás nehézségei, 

munkahely hiánya 

fogyatékkal élők 

foglalkoztatásának 

elősegítése, 

munkaadók 

ösztönzése 

egészségkárosodottak 

 helyi 

munkahelyteremtés 

partnerek 

bevonásával, 

pályázat 

egészségkárosodott

Önkormányzat 2023.12.31

. 

fogyatékkal élőket 

alkalmazó 

munkáltatók 

száma, 

egészségkárosodot

tak foglalkoztatását 

személyi, 

tárgyi 

feltételek, 

anyagi 

feltételek, 

pályázati 

Munkahelyteremtés 

lehetőségének 

folyamatos 

figyelemmel kísérése 

a helyi munkaadók 

partnerségére 



 

 

alkalmazására ak alkalmazására, 

fogyatékkal élők 

képességeinek, 

készségeinek 

fejlesztése a 

munkaerő-piacon 

történő 

elhelyezkedéshez 

lehetővé tevő új 

munkahelyek 

száma, munkaerő-

piacon 

elhelyezkedni tudó 

fogyatékkal élők 

száma 

források támaszkodva 

3 akadálymentesítés Közintézmények 

akadálymentesítése 

nem megoldott 

Komplex 

akadálymentesítettség 

megvalósítása, ezáltal 

a fogyatékkal élők 

közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő 

hozzáférésének 

megteremtése 

 Pályázat útján, 

önerőből ezekhez a 

szolgáltatásokhoz 

hozzáférés, 

akadálymentesítetts

ég megvalósítása 

Önkormányzat 2023.12.31
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Akadálymentesítet

t épületek száma 

Anyagi, 

személyi 

feltételek 

megteremt

ése, 

pályázati 

források 

Folyamatos 

akadálymentesítés 

 



 

 

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 

 

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. 

 

 
 

 

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 



 

 

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. 

 

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 véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program Kelevíz 

község honlapján történő nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát 

koordináló HEP Fórum. 

 

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  

 

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 képviselő-testületének 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. 

 

 



 

 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Kelevíz Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési 

Tervébe beépítettük. 

 

III. Ezt követően Kelevíz község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 93/2018.(XII.11.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Kelevíz, 2018. december 12.  

 

 

                                                                                      Vargáné Balatincz Krisztina  

      polgármester 

 

A Kelevíz Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei 

ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen 

részt kívánnak venni. 
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