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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, Nagycsány Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 
 
Nagycsány Baranya-megyében az Ormánságban elhelyezkedő település. Siklóstól nyugatra, Vajszló nyugati 
szomszédos települése. A község elmaradottsága a többi ormánsági településhez hasonló.  Nagycsány 
mezőgazdasági jellegű település, az ipar egyáltalán nem jellemző rá, mert nem rendelkezik megfelelő 
természeti adottságokkal.  

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2014 151 bázis év 

2015 155 102,65% 

2016 143 92,26% 

2017 139 97,20% 

2018 127 91,37% 

2019 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A lakosság számát az 1. számú táblázat mutatja be, melyen jól látható, hogy a népesség csökkenő 
tendenciát mutat. 2007-ben a lakónépesség 163 fő volt, 2012-re ez a szám lecsökkent 152 főre.  Ebből 
látható, hogy a halálozások száma magasabb, mint a születések száma. Az oka többnyire lehet a népesség 
elöregedése, valamint a fiatalok körében a gyermekvállalás is kitolódik.  
 

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

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

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

66 70 136 48,53% 51,47% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     3 2,21 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 13 10 23 9,56% 7,35% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 3 2 5 2,21% 1,47% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 39 36 75 28,68% 26,47% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 5 10 15 3,68% 7,35% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 6 12 18 4,41% 8,82% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

 
A 2.1 számú táblázat, valamint a diagramm mutatja be a lakosság kor szerinti összetételét.  A lakónépesség 
körében szinte 50-50%-ban oszlik meg a férfiak- nők aránya.  
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. - 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 3 3 6 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 5 1 6 

Összesen 8 4 -4 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
  

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

(TS 0401) 

2014 21 27 77,78% 

2015 24 28 85,71% 

2016 22 24 91,67% 

2017 21 25 84,00% 

2018 18 23 78,26% 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

A fenti táblázat adatai alapján látható, hogy magas az öregedési index. Ugyanis míg 2001-ben 59,5% volt az 
öregedési index 2012-re 104,3%-ra nőtt, ez a változás annak tudható be, hogy 2001-ben a 65 év feletti 
lakosok száma kevesebb volt, mint amit a 2012-es adatok mutatnak, ezzel párhuzamosan pedig 2001-ben a 
0-14 éves korú lakosok száma pedig magasabb, mára pedig ez a szám is csökkent. Tehát a községben az 
idősek száma növekvő tendenciát mutat a születések száma, pedig csökken. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2014 2 3 66,7% -6,29 

2015 2 7 28,6% -32,26 

2016 8 17 47,1% -63,38 

2017 5 1 500,0% 27,78 

2018 6 12 50,0% -44,12 

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A lakónépesség megállapításánál befolyásoló tényezőként említhető a bevándorlások és az elvándorlások 
száma, melyet a 4. számú táblázat szemléltet. Nagycsány községnél az odavándorlás 2009-ben volt kiugró, 
azóta ez a szám jelentősen lecsökkent, méghozzá olyannyira, hogy 2012-ben csak 1 fő volt. A bevándorlás 
mellett az elvándorlás 2008-ban volt a legmagasabb ez az irányvonal szerencsére az óta csökkent 
folyamatosan. 2012-re a korábbi 10 fő már 6-ra csökkent.  
 
 
Az 5. számú táblázat is jól mutatja azt, melyre már korábban is lehetett következtetni, hogy a halálozások 
száma minden évben magasabb volt, mint az élve születések száma. 2011-ben volt a legmeghökkentőbb, 
amikor is a születések száma 2fő volt a halálozásoké pedig 6 fő. 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2014 1 4 -3 

2015 2 n.a. - 

2016 n.a. 3 - 

2017 1 4 -3 

2018 1 2 -1 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
 
A településen és a környéken az elmúlt években új munkahelyteremtésre nem volt példa. A legnagyobb 
foglalkoztatónak az önkormányzatot lehet tekinteni, mely a közmunkaprogramok keretében próbál munkát 
biztosítani a település lakosai számára. Ez a munkalehetőség viszont nem jelent hosszú távú megoldást, 
ugyanis az ilyen jellegű programok csak pár hónapon át működnek és biztosítanak jövedelmet a 
dolgozóknak. Tehát elmondható, hogy a munkanélküliség és a létbizonytalanság így is magas. Fontos, hogy 
megteremtsük az esélyegyenlősséget, melyre a legjobb mód a munkahelyteremtés lenne. Ezzel együtt 
javulhatna a lakosok életszínvonala, mely közrejátszik a lakóhelyük fenntartásával, valamint a gyerekek 
rendes iskoláztatásával.  
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Célok 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Nagycsány település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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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 „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 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. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Az eltérő célcsoportokhoz kapcsolódó helyi önkormányzati szabályozás a szociális rendelet ad alapot.  A 
szociális rendelet egyaránt érinti az időseket, munkanélkülieket és az egyéb szociálisan rászorultakat. A 
2015. februárjában elfogadott 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet,   - több módosítást követően -  a 
mai napig életben van, szól a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról. Külön helyi szabályozás nincs mely csak a nők, és a fogyatékkal 
rendelkezők esélyegyenlőségét érintené. Ezeknek kiegészítésére is készül el a HEP, mely feltárja azoknak a 
célcsoportoknak is a problémáit, melyekre külön helyi rendeletet nem alkotnak.   
 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Baranyában, de jellemzően az Ormánsági településeken elmondható, hogy az önkormányzatok 
gazdálkodása nagyon visszafogott. A támogatási források évről évre változnak, saját bevételekre pedig ritka 
esetben tudnak szert tenni. Így tehát az alapvető kiadásokon kívül nem tudnak nagyon tervezni.  A program 



 9 

elkészítésekor felhasználásra került Nagycsány Község gazdasági programja a 2011-2014. évre vonatkozóan, 
mely bemutatja az önkormányzat gazdasági helyzetét, forrásait, valamint a tervezett beruházások 
elképzeléseit.  
 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 
feladatait. A védőnői szolgáltatást Csányoszró és Besence községgel együtt tartja fent. 
Az önkormányzat szerződésben áll a csányoszrói háziorvosi szolgálattal, melynek megközelítésében a 
falugondnok áll rendelkezésre. 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
A program elkészítése során elsősorban a TEIR szolgáltatott adatot, a hiányzó adatokat pedig az 
önkormányzat nyújtott. A foglalkoztatásokra, ellátásokra, óvodára és iskolára vonatkozóan rendszeresen 
kell az önkormányzatnak adatot szolgáltatnia a KSH-nak, melyből rajzolódik ki a települések kórképe.   
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A település lakosainak körében csak kis számban élnek roma családok. A teljes lakosság kb. 14-15%-a vallja 
magát roma nemzetiségűnek. Így tehát nagyobb jelentőségű konfliktus vagy esetleges elszigetelődés nem 
mutatkozik. Kimondható talán, hogy könnyen integrálódott így a roma lakosság.  Vagyoni helyzetüket 
tekintve nem lehet különbséget tenni roma, illetve nem roma családok között, mivel sajnos ugyanolyan 
megélhetési problémáik vannak. A mélyszegénység valóban jelen van a településen, a lakosság 70%-a már 
ebbe a kategóriába sorolható. Ez leginkább az állandó munkahely hiányában alakult ki. A rendszeres 
jövedelem hiányában a segélyek nem elegendőek a mindennapi kiadásokra, melyből ugye gazdálkodni kell 
a havonta jelentkező számlákra is. Több családnál előfordul, hogy a hónap végére nem jut elegendő pénz az 
étkezésre. Ez jól észrevehető az óvodában valamint az iskolában, hogy csak ott kapnak meleg ételt. Tehát 
kimondható, hogy a melyszegénység nyilvánvalóan nem egy roma kérdés, mert ugyanúgy beletartoznak 
nem roma családok is. Mindent összevetve egyértelmű, hogy ezeknek, a családoknak segítségre van 
szükségük, méghozzá munkahely megteremtésével, melyből állandó bevételt jelentő munkabérük 
keletkezne, ezzel is javulna az életszínvonaluk.  
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A 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. Az 
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

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

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 54 57 111 7,5 13,89% 3,5 6,14% 11 9,91% 

2015 48 55 103 3,75 7,81% 5,25 9,55% 9 8,74% 

2016 45 51 96 5,25 11,67% 4 7,84% 9 9,64% 

2017 48 50 98 6,75 14,06% 4,75 9,50% 12 11,73% 

2018 47 48 95 6,5 13,83% 4,75 9,90% 11 11,84% 

2019 n.a. n.a. - 5,75 - 5 - 11 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok 
szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

11 9 9 12 11 11 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0,5 0,25 n.a. 0,75 n.a. 0,75 

% 4,55% 2,78% - 6,52% - 6,98% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 1,25 1 1,5 2 1,25 0,75 

% 11,36% 11,11% 16,22% 17,39% 11,11% 6,98% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 0,75 0,25 1,25 0,75 0,5 2,25 

% 6,82% 2,78% 13,51% 6,52% 4,44% 20,93% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 1,5 1,25 1 0,25 0,5 n.a. 

% 13,64% 13,89% 10,81% 2,17% 4,44% - 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 1,25 0,5 0,75 1,5 0,75 0,25 

% 11,36% 5,56% 8,11% 13,04% 6,67% 2,33% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 0,5 0,25 n.a. 0,25 1,5 1,25 

% 4,55% 2,78% - 2,17% 13,33% 11,63% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 0,25 n.a. 0,25 1 n.a. n.a. 

% 2,27% - 2,70% 8,70% - - 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 1,25 1 0,75 1,25 3 2 

% 11,36% 11,11% 8,11% 10,87% 26,67% 18,60% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 3,75 2 1,5 1,25 1,75 1,75 

% 34,09% 22,22% 16,22% 10,87% 15,56% 16,28% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő n.a. 2,5 2,25 2,5 2 1,75 

% - 27,78% 24,32% 21,74% 17,78% 16,28% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

       



 12 

 
 

A 3.2.1 és 3.2.2 táblázatból is jól látszik a munkanélküliek arány a lakónépességhez képest! A legmagasabb 
2010 és 2011-ben volt 22%, ez a szám 2012-re szerencsére lecsökkent 8,8%-ra. Viszont ezt a csökkenés 
valószínűleg a közfoglalkoztatás miatt mutatkozik így, amit pedig már korábban említettem, hogy nem egy 
állandó munkáról van ilyen esetekben szó.  
 

A tartós munkanélküliség viszont 2012-ben 20%-ra csökken, ez összesen 2 főt érint, ami meglehetősen 
pozitív.  

 

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

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya (TS 
1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2014 26,19 n.a. n.a. 0 - - 

2015 33,33 n.a. n.a. 0 - - 

2016 28,21 n.a. n.a. 0 - - 

2017 30,43 n.a. n.a. 0 - - 

2018 31,11 n.a. n.a. 0 - - 

2019 30,23 n.a. n.a. 0 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
    

 
 
 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

 

Az alábbi táblázatból látható, hogy a 2001-ben 50% feletti az általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők aránya. Ez a mérték azonban 2011-re már csökkent 35%-ra. Természetesen ezen az értéken 
még mindig javítani kell.  

A 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők közül nincs regisztrált munkanélküli.  Ennek oka 
valószínűleg, hogy az idősebb korosztályban találhatóak ezek a munkanélküliek és ők nem mentek el 
regisztráltatni magukat. 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

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

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

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

  % % % % 

2001 86,8 72,6 13,20% 27,40% 

2011 92,4 86,7 7,60% 13,30% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
   

 

 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 
végzettség szerint 

Év 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános 
iskolai 

végzettség (TS 
0902) 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 11 n.a. - 6,25 56,82% 4,75 43,18% 

2015 9 n.a. - 5,75 63,89% 3,25 36,11% 

2016 9 n.a. - 5,5 59,46% 3,75 40,54% 

2017 12 n.a. - 8,75 76,09% 2,75 23,91% 

2018 11 n.a. - 8,5 75,56% 2,75 24,44% 

2019 11 n.a. - 8,5 79,07% 2,25 20,93% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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c) közfoglalkoztatás 

A településen működik közfoglalkoztatás, azonban az elmúlt pár években változott a közfoglalkoztatási 
rendszer, így annyi embert lehet foglalkoztatni, amennyire a Munkaügyi   Központ támogatást  ad. Ez 
látható is, az alábbi táblázatból, hogy változik a közfoglalkoztatottak száma. Jellemzően a mezőgazdasági 
program működik jól a faluban, melyből jelentős bevételre is szert tudnak tenni.  
 

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

 

A településen nagyobb vállalkozás nem található, mely munkalehetőséget tudna biztosítani a 
népességnek. Így tehát mindenképpen utazással lehet csak eljutni a munkahelyekre. A tömegközlekedés 
sajnos nagyon problémás. Két vagy több műszakos rendben nem is tudnak dolgozni, járni a rossz 
tömegközlekedés miatt. A vonatközlekedés évekkel ezelőtt megszűnt így tehát csak az autóbusz vehető 
számba.  

Sajnos a tömegközlekedési eszközökkel nagyon nehéz eljutni a megyeszékhelyre, ugyanis a 
vonatközlekedést teljesen évekkel ezelőtt megszűntették, a buszjáratok meg nagyon ritkán járnak. Naponta 
körülbelül 3 busz megy át a falun. A legközelebbi város Sellye, mely autóval 10 perc, busszal 10-15 percre 
van.  Tehát a kis távolság ellenére is nehézkes az utazást megoldani mondjuk busszal, ezért sok esetbe a 
falugondnok áll a lakosok rendelkezésére, amikor is hozza-viszi az embereket Sellyére a Járási Hivatalba 
vagy a Munkaügyi Kirendeltségre esetleg az Ormánsági Egészségügyi Centrumba.  

 

 

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

 
Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat. 
 

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

Nem áll rendelkezésünkre erre vonatkozó adat. Azonban a jövőre vonatkozóan nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a felnőttképzésre, mellyel versenyképes bizonyítványt tudnak szerezni az álláskeresők között.  
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2014 n.a. n.a. - 

2015 n.a. n.a. - 

2016 n.a. n.a. - 

2017 n.a. n.a. - 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

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

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú 
iskolában       

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

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

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

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

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

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

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

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

    
 
 

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

Nincs ilyen jellegű foglalkoztatás. 
 

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nincs róla tudomásunk. 
 

 
 
 

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

 

Az álláskeresési segélyben részesülők száma a 2008-as adatokhoz képes csökkenő tendenciát mutatnak. 
2010-ben volt a legmagasabb, amikor is 3 fő részesült segélyben. Ez a szám 2012-re, 0 főre csökkent, mely 
köszönhető a közfoglalkoztatásnak.         
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2014 111 n.a. - 

2015 103 0,75 0,73% 

2016 96 1,5 1,56% 

2017 98 1,75 1,79% 

2018 95 2 2,11% 

2019 - 1,25 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

 
 

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

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyil-
vántartott álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési 
járadékra 

jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2014 10,5 1,75 16,67% 

2015 9 1,25 13,89% 

2016 9,75 1,5 15,38% 

2017 11,5 1,5 13,04% 

2018 11,25 2,25 20,00% 

2019 10,75 1,5 13,95% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 3.3.2 táblázat adatai alapján nyilvánvaló, hogy csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, mely 
szintén 2010-ben volt a legmagasabb. 2012-re a nyilvántartott álláskeresők száma 10 fő volt, valamint az 
álláskeresési járadékra jogosultak is 2 főre csökkentek. Tehát a munkaügyi központtól kapott ellátásban 
részesülők száma alacsony, de ennek oka akár lehet az is, hogy már nem jogosultak az ellátásra, mert régóta 
munkanélküliek, vagy valóban kikerültek a munkaerőpiacra.  

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2012-re jelentősen csökkent 2010- és 2011-hez képest, 
ez köszönhető a jogszabályi változásoknak. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma is 
csökkent 12 főről 7 főre. Pozitívnak mondható az el, hogy nem voltak olyanok, akik elestek volna az FHT-tól, 
azért mert nem volt meg a 30 nap munkaviszonyuk.  

 
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

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

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 
átlagos száma 2015. márc. 1-től 

érvényes módszertan szerint 
(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. március 
01-től az ellátásra való jogosultság 

megváltozott) 

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

ában 

2014 2,25 n.a. -   0,00% 

2015 2,25 0,58 25,78%   0,00% 

2016 1,75 n.a. -   0,00% 

2017 3,5 n.a. -   0,00% 

2018 3,25 n.a. -   0,00% 

2019 4 n.a. -   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2014 52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok 

       
 

a) bérlakás-állomány 
 

Az önkormányzat egyéb bérlakással nem rendelkezik. 
 

b) szociális lakhatás 
 

Az önkormányzatnak nincs lehetősége szociális lakhatás elősegítésére. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 

Az önkormányzat nem rendelkezik egyéb lakáscélú ingatlannal. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 
 

Az önkormányzat a megfelelő jogosultsági feltételeknek megfelelő családok részére nyújt lakásfenntartási 
támogatást. Ez körülbelül a lakosság 27,63%- t érinti.   
 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2014 41 n.a. 

2015 39 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

f) eladósodottság 
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Az eladósodottság, sajnos a lakosság 50-60 %-át érinti. Azonban az önkormányzat sajnos nem tud 
semmiféle adósságcsökkentési támogatást nyújtani a rászoruló családoknak.  
 

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

Nem releváns. 
 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
 

A településen nincsenek telepek, sem szegregátumok. 
 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 
 

Nem releváns. 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
 

Nem jellemző a településre. 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A településen évek óta kiváló a házi és gyermekorvosi szolgáltatás. Az önkormányzat szerződésben áll a 
csányoszrói háziorvosi szolgálattal, melynek megközelítésében a falugondnok áll rendelkezésre. A védőnői 
szolgáltatás szintén Csányoszrón keresztül történik. A védőnő heti rendszerességgel tart családlátogatást a 
településen 8 családnál. 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 
(TS 4501) 

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

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

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

    



 20 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2014 5 

2015 5 

2016 2 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

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

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

2016 1 n.a. 1,00 

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

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

 
A prevenciós és szűrőprogramok leginkább a városokban érhetőek el. Legközelebbi város Sellye 10km, ahol 
pár évvel ezelőtt egy nagyon modern egészségügyi központ épült fel, de akár Pécsen 45km is hozzáférnek a 
szűrőprogramokhoz. Ezek megközelítése a távolság miatt vagy saját autóval, vagy falubusszal közelíthető 
meg, ugyanis a távolsági buszjáratok ritkán mennek arra.  
 
 c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés szintén Sellyén 10km vagy Pécsen 45km érhető el. 
Ezek megközelítése szintén, ugyanúgy ahogy az előző pontban említésre került. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Az iskolai és óvodai étkezést az csányoszrói óvodai konyha látja el. Az étkezést állami normatívából kell 
megvalósítani, mely korántsem lenne elegendő arra, hogy csak egészséges zsír- és szénhidrátmentes 
életeket készítsenek a gyerekeknek. Viszont az étrend összeállításakor természetesen odafigyelnek arra, 
hogy megfelelő és laktató ételhez jussanak hozzá a gyermekek.  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
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A településen különböző sportprogramok hozzáféréséhez nincs lehetőség. Jelenleg egy sportpályával 
rendelkezik a falu, viszont az sem alkalmas már sportolásra. Így a gyerekeknek leginkább csak iskolai szinten 
van lehetőségük részt venni különböző foglalkozásokban. Ezekből, a problémákból adódóan a település 
vezetősége nagyon fontosnak tartja, hogy tegyen e probléma ellen, és mindenképpen felújítsa a 
sportpályát, valamint fejlessze, hogy a gyerekeknek több sportolási lehetőségük legyen.  
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Az idősek számára lehetőség van elmenni a csányoszrói Idősek Klubjába, ahol is nappali ellátást lehet 
igénybe venni, viszont ezt a lehetőséget nem sok idős használja ki. A családok és gyermekek számára pedig 
rendelkezésre áll a Baksa Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, melynek munkatársai 
rendszeresen tartanak családlátogatásokat.  
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

 
Az eddigi visszajelzések alapján nem történt hátrányos megkülönböztetés a településen lakók között. 
 

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

 
Pozitív diszkriminációra nincs lehetősége az önkormányzatnak bármennyire is szeretné. 

 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A településen, egy épületen belül található meg a kultúrház valamint a könyvtár is. A kultúrházban szokott 
megrendezésre kerülni évente egyszer a jelmezbál, nőnap, falunap. Az épület sajnos nagyon rossz 
állapotban van, így tehát jövőbeli tervnek, célnak mondható, hogy szeretnék felújítani, illetve bővíteni a 
helységet, amivel sokkal barátságosabbá tennék a lakosság számára.  
 

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

 
A korábbiakban már szót ejtettünk arról, hogy a településen élőkre nem jellemző az etnikai konfliktus.  

 

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

 
A helyi közösségi összetartozás leginkább a rendezvények szervezésekor valósul meg, mikor is a falu lakói 
együttes munkával szerveznek meg pl.: egy falunapot.  De mivel kis településről van szó a szolidaritás, 
megmutatkozik abban is, hogy a lakosok/szomszédok figyelnek egymásra, segítik egymást a bajban.  
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 
A településen nincs roma nemzetiségi önkormányzat. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
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Jövedelmi problémák miatti higiéniai hiányok, 
étkezési problémák 

Szociális földprogramos pályázatok, mellyel a 
lakosok vetőmagokhoz vagy gyümölcsfákhoz 

juthatnak 

Közösségi színterek (könyvtár, kultúrház) 
elavultsága 

E színterek felújítása, bővítése több lehetőséget 
nyújtanak a lakosok számára  

A lakónépesség 50-60 %-a eladósodott Adósság kezelő tanácsadás 



4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.) 

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

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   

 
A 4.1.1. számú táblázat adatai alapján azt mondhatjuk, hogy kevés a védelembe vett veszélyeztetett 
gyermekek száma. Nem volt védelembevett 18 év alatti gyermek, viszont veszélyeztetett kiskorú 2010-ben 
volt a legmagasabb, amikor is 5 fő volt veszélyeztetett. Ez a szám mára lecsökkent. Ennek oka lehet, hogy a 
rossz anyai körülmények között élnek és sok másoknak természetes dolgokat nélkülözniük kell.  
 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 1 n.a. 

2017 1 n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
Az alábbi táblázat a rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményeket mutatja be, jól látható, 
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a 2010-es adatokhoz képes csökkent 
4 fővel, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi száma is. Azért is nagyon fontos ez az önkormányzatok 
számára, mert ezeknek, a gyerekeknek a részükre az iskolai és óvodai étkezést ingyen kell biztosítani, 
melyre a kapott normatíva nem elég. 

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5801) 

2014 32 

2015 27,5 

2016 27 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
A helyi juttatások közül a településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak a gyerekek, mellyel 
kedvezményesen jutnak étkezéshez az iskolában valamint az óvodában. Iskolakezdéskor pedig 
kedvezményes áron vagy akár ingyen is hozzájuthatnak a szükséges iskola felszerelésekhez, tankönyvekhez. 
 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Azok a gyerekek, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, azok 95%-a kedvezményes iskolai 
étkezésben részesülnek.  
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Nincs ilyen gyermek a településen.  
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nem releváns.  
 

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

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

betöltetlen státuszok) 

 
A védőnői szolgáltatást Csányoszró és Besence községgel együtt tartja fent. Nagycsány település esetében 
átlagosan 10-11 gyermek jut a védőnőre. A védőnő rendszeresen tart családlátogatásokat a településen 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
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A gyermek és felnőtt orvosi ellátást ugyanaz a háziorvos látja el. Így tehát a gyermekorvosi ellátás szintén 
Csányoszróban vehető igénybe. A szakellátások viszont Sellye, Siklós illetve Pécs városában működnek.  

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

Év 

Betöltetlen 
felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott 

személyek száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

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

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

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 

    

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

 
A csányoszrói óvodában, melybe a nagycsányi gyermekek járnak, rendelkezésre állnak a megfelelő 
szakemberek, mint pl.: logopédus, melyek rendszeresen kijárnak az óvodába, így tehát a gyermekeknek 
nem kell utazniuk különféle foglalkozásokra. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A Sellyei Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül működik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. A 
szolgálat munkatársa rendszeresen felkeresi az érintett családokat. 

Bölcsőde és családi napközi nincs a településen. 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Nem 
önkormányzati 

bölcsődék száma 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

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

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

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

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

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

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

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

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 
száma 

Családi napköziben 
engedélyezett 

férőhelyek száma 
(december 31-én) 

(TS 4901) 

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

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

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
   

e) gyermekvédelem 

 
Nem jellemző a településre, köszönhető ez a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak is.  

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
Nincs, 

 

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

 
A településen különböző sportprogramok hozzáféréséhez nincs lehetőség. Jelenleg egy sportpályával 
rendelkezik a falu, viszont az sem alkalmas már sportolásra. Így a gyerekeknek leginkább csak iskolai szinten 
van lehetőségük részt venni különböző foglalkozásokban. Ezekből, a problémákból adódóan a település 
vezetősége nagyon fontosnak tartja, hogy tegyen e probléma ellen, és mindenképpen felújítsa, valamint 
fejlessze, hogy a gyerekeknek több sportolási lehetőségük legyen.  
 

 

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

 
A tanidőben a gyermekek az iskolákban, óvodában részesülnek gyermekétkeztetésben. Hétvégi szinten 
nincs étkeztetés, szünidőkben pedig van nyári gyermekétkeztetés.  
 

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

 

Településünkön nincs adat arról, hogy hátrányos megkülönböztetés lenne. 
   

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

 
Nincs rá lehetőség, bármennyire is szeretné az önkormányzat. 
 
 



 27 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

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

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

 
A hátrányos helyzetű gyermekek részére gyermekvédelmi kedvezmény jár, mely kedvezményes étkezésre 
jogosítja fel a gyermekeket, mind az óvodákba mind az iskolákban egyaránt.  
Az csányoszrói iskola és óvoda felújítása során az önkormányzat figyelembe vette azt is, hogy olyan 
beruházás valósuljon meg, mellyel a gyermekek fejlődését, fejlesztését biztosítsa. Integrációs felkészítés 
Pedagógia Rendszer (IPR) működik az óvodában is és az iskolában is, mely során olyan készségfejlesztő 
alkalmakat rendeznek, ahol a gyerekek egyéni képességét, tehetségét tudják kibontakoztatni és fejleszteni.  
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 
50 

Óvodai csoportok száma 
2 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
08.05-08.30 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4   

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 3   

Gyógypedagógusok létszáma 
0   

Dajka/gondozónő 
2   

Kisegítő személyzet 
1   

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai férőhelyek 
száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

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

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
    

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

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis 
általános 

iskolai tanulók 
száma a 
nappali 

oktatásban 
(iskolaotthonos 

tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

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

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

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

2017/2018 n.a. n.a. - n.a. - 

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

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

iskolapszichológusok száma stb.) 

 
Az ilyen szolgáltatások Sellyén (10km) vagy Pécsen (45km) vehetőek leginkább igénybe. Utóbbi azonban a 
rossz közlekedési viszonyok miatt nehezebben megközelíthető.  
 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 
feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

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

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

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

2017/2018 n.a. n.a. n.a. 

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 

 
Nem releváns. 

  

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

 
A nagycsányi diákok egyrészt járhatnak Sellyére a Kiss Géza Általános Iskolába, valamint ennek az iskolának 
a csányoszrói tagiskolájába. Csányoszróban a létszámból is adódóan, kisebb csoportok vannak, mint Sellyén, 
ezért nagyobb esély van az egyéni foglalkozásra, mint a nagyobb létszámú osztályokban.  
 

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

Tanév 

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

Fő 

2014/2015 n.a. 

2015/2016 n.a. 

2016/2017 n.a. 

2017/2018 n.a. 

2018/2019 n.a. 

2019/2020 n.a. 

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

 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Sajnos pozitív diszkriminációra nincs lehetőség. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

 
 

Szabadidős programok hiánya 

sportpálya, játszótér kialakítása valamint felújítása, 
programok és sport programok szervezése 

 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

továbbtanulási problémái 

Szülők tájékoztatása, bevonása, tanoda program, 
vagy korrepetálás megszervezése, motivációt segítő 

programok  

Több hátrányos helyzetű családnál észrevehető, 
hogy a gyermekek hétköznap az óvodában és az 

iskolában kap csak megfelelő ételt 

Nyári gyerekétkeztetés, szociális földprogram, mely 
keretében a családok otthon tudnak maguknak 
termelni alapanyagot, melyhez szükséges input 

anyagokat pedig a program keretében kapnak meg.  



5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A faluban nincs megkülönböztetés nők és férfiak között, mindenki egyforma joggal rendelkezik. Sajnos a 
munkanélküliség, mint probléma mindkettő nem esetében magas.  

 

 
 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A nyilvántartott munkanélküliek száma a 2008-as adatokhoz képest növekedett. 2011-ről 2012-re pedig egy 
jelentősebb csökkenést lehet észrevenni, 10 főről 3 főre csökkent a munkanélküli nők száma. Ennek oka 
valószínűleg a közmunkaprogramok elindítása lehet.  
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2014 54 57 n.a. n.a. 8 4 

2015 48 55 n.a. n.a. 4 5 

2016 45 51 n.a. n.a. 5 4 

2017 48 50 n.a. n.a. 7 5 

2018 47 48 n.a. n.a. 7 5 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 5 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
 

Nincs adatunk arról, hogy mennyi nő vett részt, különböző foglalkoztatást segítő programokban.  Ezek 
mind a Start munkaprogramok keretében valósultak meg, melyek alatt különböző képzéseken kellett részt 
venniük a jelentkezőknek. A képzés azonban csak 5 hónapon keresztül tart, mely után újra kikerülnek a 
munkaerőpiacra.  
  

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az alacsony iskolai végzettségből adódó munkanélküliségi probléma nem nemtől függ. Ugyanis tény, hogy 
végzettség hiányában nehéz munkát szerezni. Így tehát a cél az lehet, hogy mindenki magasabb iskolai 
végzettséget érjen el, mellyel kitörhet a munkaerőpiacra.  
 

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

 
Nincs tudomásunk róla. 
 

 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
Bölcsőde a településen nem működik. Korábban már említettem, hogy a településen nincsen óvoda, így a 
szomszédos településre, kell átszállítani az ovisokat. A csányoszrói óvodai férőhely 50 fő, de ez sincs 
teljesen kihasználva. Így tehát ez nem okozhatja a nők munkavállalási szándékát.  
 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A védőnői szolgálat eredményesen működik a településen, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálattal 
együttműködve.  

 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2014 n.a. n.a. - 

2015 n.a. n.a. - 

2016 n.a. n.a. - 

2017 n.a. n.a. - 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
   

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Nőket érő családon belül erőszakról a falura vonatkozóan nincs adat.  
 

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

 
A jelen pillanatban nincs ilyen szolgáltatás, és szerencsére jelenleg nincs is indok ezeknek a kiépítésére. 
Abban az esetben, ha mégis igény akad rá, akkor csakis másik településsel együtt oldható meg, ugyanis az 
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önkormányzat önerőből ezt nem tudná finanszírozni. Legközelebb Pécsen (45km) vehető igénybe ilyen 
szolgáltatás. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A nők a helyi közéletben nem intézményesített formában jelennek csak meg. A képviselőtestületben 2009-
ig bezárólag egyenlő arányban voltak nők és férfiak, azonban 2010-től már 3 férfi és csak 2 nő tag van.  

 

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

 
Nincs róla tudomásunk.  
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

 
 

Munkanélküliség 

Felnőttképzések szervezése, hogy mindenkinek 
legyen egy megfelelő végzettsége, mellyel 
versenybe tud szállni a munkaerő-piacon. 

Őstermelővé válás elősegítése.  

Megelőző szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés Szűrőkocsik szervezése a településre.  

  

 



6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A faluban nyugdíjas klub valamint idősek napközije nem működik, ez is ugyanúgy, mint az iskola valamint 
az óvoda Csányoszróban van, ott vehetőek igénybe a szolgáltatások. Rendszeres látogatója a faluból csak 1 
ember van. Az oka annak, hogy talán az időseknek könnyebb vagy kényelmesebb otthon maradni, mint 
hogy reggel elkészüljenek majd a falubusszal, átmenjenek, és mikor az megy vissza, azzal hazamenjenek.  

 

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

 
Nagycsányban a nyugdíjasok száma 2012-ben 42 fő volt. Nagy különbség nem mutatkozik a nők és férfiak 
arányában, azonban az elmondható, hogy általában a nők voltak többségben. 2012-re vonatkozóan 20 
nyugdíjas férfi valamit 22 nyugdíjas nő szerepel a nyilvántartásban, melyet az alábbi táblázat mutat be. 
 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2014 18 19 37 

2015 17 19 36 

2016 16 19 35 

2017 15 16 31 

2018 12 15 27 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Az idősek illetve nyugdíjasok foglalkoztatása nem történik meg a faluban, sem, önkormányzati sem 
vállalkozói szinten. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 
Az előző pontban már ismertetésre került, hogy az önkormányzat nem foglalkoztat nyugdíjast. Az 
élethosszig tartó tanulás iránti érdeklődés nincs a faluban. Az önkormányzat illetve a tisztségviselők inkább 
arra próbálják sarkallni az idősebb közösséget, hogy éljenek aktívabb közösségi életet. Ezáltal járjanak 
többet a nyugdíjas klubba Csányoszróba, mellyel különböző rendezvényeken is részt vehetnek.   

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Az eddigi évek alapján ilyenre nem volt példa, hogy egy nyugdíjas azért lett volna elutasítva a 
foglalkoztatástól, mert nyugdíjas, ha arra a feladatra alkalmas lett volna.  

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2014 11 4 34% 0 n.a. - 

2015 9 5 50% 0 n.a. - 

2016 9 4 41% 0 n.a. - 

2017 12 4 33% 0 n.a. - 

2018 11 4 33% 0 n.a. - 

2019 11 4 33% 0 n.a. - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
     

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az idősek orvosi ellátása biztosított, a falugondnok segítségével könnyen átjutnak Csányoszróba a 
háziorvosi szolgálathoz. Szociális szolgáltatást pedig a már korábban említett idősek klubja nyújt, 
amennyiben erre igényt tartanak az idősek.  

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

Év 
65 év feletti lakosság száma 

(TS 0328) 
Nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2014 21 n.a. - 

2015 24 n.a. - 

2016 22 n.a. - 

2017 21 n.a. - 

2018 18 n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

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

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701) 

2014 n.a. 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Ezekhez, a szolgáltatásokhoz szintén az idősek klubján keresztül tudnak hozzájutni.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

 
Az idősek informatikai jártasságához segítséget tudnak adni a helyi könyvtárban, ahova az idősek is 
nyugodtan bemehetnek internetezni valamint segítséget is kérni.  
 

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

 
Jelenleg nincs ilyen program elképzelése az önkormányzatnak, inkább az idősek klubja, napközije látogatása 
nyújt különböző programokat  

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2014 1 1025 n.a. 1 

2015 1 1350 n.a. 1 

2016 1 500 n.a. 1 

2017 1 500 n.a. 1 

2018 1 20 n.a. 1 

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

Forrás: TEIR 
    

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közösségi élet hiánya Ösztönzés arra, hogy gyakrabban látogassák az 
idősek klubját, valamint az általuk szervezett 

programokat 

Szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés Szűrőkocsik szervezése, ahova az idősebb generáció 
is könnyebben eljut 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

közfoglalkoztatás) 

 
Nagycsányban 16 megváltozott munkaképességű személy volt a 2012-es adatok alapján. Eddig nem volt 
olyan fogyatékos személy a településen, aki speciális munkakörülményt igényelne. Amennyiben az 
önkormányzat szeretné foglalkoztatni a fogyatékosokat, akik esetlegesen mozgásszervi fogyatékosok, 
közmunkaprogram keretében megtehetné, ahol is ülve végezhetnek munkát.  
 

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

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 
Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301) 
Összesen 

2014 7 8 15 

2015 6 6 12 

2016 6 6 12 

2017 5 5 10 

2018 4 4 8 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A mai napig nem fordult elő ilyen megkülönböztetés.  
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A településen nem működik önálló életvitelt támogató helyi intézmény. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos 
személyek száma (TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

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

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

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Teljes körűen akadálymentes az önkormányzat, iskola, óvoda, de a településen a könyvtár is. A közterek, 
parkok, járdák azonban felújításra szorulnak, hogy azok ilyen könnyen használhatóak legyenek bárki 
számára.  
 

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

 
Az előző pontban felmerülő probléma itt is aktuális, mely szerint a közterek akadálymenesítésre szorulnak. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Nincs róla tudomásunk.  
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Nagyon fontos, hogy a közösségi közlekedési eszközök és a járdák is akadálymentesek legyenek. Ezekre 
mind fejlesztésre várnak.  
 

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

 
Településünkön nincsenek ilyen jellegű szolgáltatások. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Nincs rá lehetőség. 
 

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közterek, járdák nincsenek akadály mentesítve Akadálymentesítés fejlesztése 

Fogyatékkal rendelkezők számára nehéz 
munkahelyet találni 

Közmunkaprogramok keretében esélyt adni a 
fogyatékosoknak is, amennyiben adottságai 

engedik. 

  

 



 

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.) 

 
A településen nincs civil szervezet. 
 

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

 
Partnerek hiányában nem releváns. 
 

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

 
Nagycsány alapító tagja a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalnak, az óvodát fenntartó Csányoszró 
Térségi Intézményfenntartó Társulásnak és a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen nem működik nemzetiségi önkormányzat. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen nem működik civil szervezet. 
 

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

 
A településen nem működik for-profit szervezet. 
 



9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
A településen nem működik intézmény,  egyház, civil szervezet, for-profit szervezet. 
 

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

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program   a közös önkormányzati hivatalban illetve a községházán tekinthető meg. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 Jövedelmi problémák miatti 
higiéniai hiányok, étkezési 
problémák 

 Közösségi színterek (könyvtár, 
kultúrház) elavultsága 

 A lakónépesség 50-60 %-a 
eladósodott 

 Szociális földprogramos pályázatok, 
mellyel a lakosok vetőmagokhoz 
vagy gyümölcsfákhoz juthatnak 

 E színterek felújítása, bővítése több 
lehetőséget nyújtanak a lakosok 
számára 

 Adósság kezelő tanácsadás 

Gyermekek 

 Szabadidős programok hiánya 

 A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek továbbtanulási 
problémái 

 Több hátrányos helyzetű családnál 
észrevehető, hogy a gyermekek 
hétköznap az óvodában és az 
iskolában kap csak megfelelő ételt 

 sportpálya, játszótér kialakítása 
valamint felújítása, programok és 
sport programok szervezése 

 Szülők tájékoztatása, bevonása, 
tanoda program, vagy korrepetálás 
megszervezése, motivációt segítő 
programok 

 Nyári gyerekétkeztetés, szociális 
földprogram, mely keretében a 
családok otthon tudnak maguknak 
termelni alapanyagot, melyhez 
szükséges input anyagokat pedig a 
program keretében kapnak meg 

Idősek 
 Közösségi élet hiánya 

 Szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés 

 Ösztönzés arra, hogy gyakrabban 
látogassák az idősek klubját, 
valamint az általuk szervezett 
programokat 

 Szűrőkocsik szervezése, ahova az 
idősebb generáció is könnyebben 
eljut 

Nők 
 Munkanélküliség 

 Megelőző szűrővizsgálatokhoz való 
hozzáférés 

 Felnőttképzések szervezése, hogy 
mindenkinek legyen egy megfelelő 
végzettsége, mellyel versenybe tud 
szállni a munkaerő-piacon. 
Őstermelővé válás elősegítése. 

 Szűrőkocsik szervezése a 
településre. 

Fogyatékkal 
élők 

 Közterek, járdák nincsenek akadály 
mentesítve 

 Fogyatékkal rendelkezők számára 

 Akadálymentesítés fejlesztése 

 Közmunkaprogramok keretében 
esélyt adni a fogyatékosoknak is, 
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nehéz munkahelyet találni amennyiben adottságai engedik. 

 

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 

 Jövedelmi problémák miatti 
higiéniai hiányok, étkezési 
problémák 

 Közösségi színterek (könyvtár, 
kultúrház) elavultsága 

 A lakónépesség 50-60 %-a 
eladósodott 

 

Gyermekek 

 Szabadidős programok hiánya 

 A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek továbbtanulási 
problémái 

 Több hátrányos helyzetű családnál 
észrevehető, hogy a gyermekek 
hétköznap az óvodában és az 
iskolában kap csak megfelelő ételt 

 

Idősek 
 Közösségi élet hiánya 

 Szűrővizsgálatokhoz való 
hozzáférés 

 

Nők 
 Munkanélküliség 

 Megelőző szűrővizsgálatokhoz való 
hozzáférés 

 

Fogyatékkal 
élők 

 Közterek, járdák nincsenek akadály 
mentesítve 

 Fogyatékkal rendelkezők számára 
nehéz munkahelyet találni 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák életminősége folyamatosan javul. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei folyamatosan javuljanak. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek értelmi, érzelmi, testi fejlődéséhez a megfelelő körülmények 
megteremtését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi és mentális állapotának fenntartásához szükséges 
lehetőségek biztosítására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a családban és a munkahelyen betöltendő szerepet támogató 
intézkedések megszervezését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására: akadálymentes élettér 
kialakítására, a társadalom egyenrangú szereplőjeként való életre. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Higiéniai, 

étkezési 

szokások 

javulása 

Jövedelmi 

problémák 

miatti higiéniai 

hiányok, 

étkezési 

problémák 

Higiénia 

javítása, 

étkezési 

problémák oly 

módon való 

megoldása, 

hogy a szociális 

földprogramok 

által kapott 

vetőmagcsoma 

gok által 

tudjanak 

önmaguk 

számára 

zöldségeket 

termeszteni 

Szociális 

földprogram 

Higiéniai helyzet 

fontossága 

illetve javítása, 

Étkezés javítása, 

saját termelésre 

való rámutatás 

Polgármester 2025.05.27. javul a lakosság 
higiéniai 
helyzete 

Pályázati tőke, 

illetve önerő 

folyamatos 
pénzügyi és 
humánerő 
forrást igényel 

2 Közösségi 
színterek 

felújítása 

Közösségi 
színterek 

(könyvtár, 

kultúrház) 

elavultsága 

E színterek 
felújítása, 
bővítése több 
lehetőséget 
nyújtanak a 
lakosok 

számára 

Településfejleszt
ési terv 

A településen 
levő könyvtár, 
kultúrház 
fejlesztése, 
felújítása, mely 
által jobban 
kihasználható 
lesz a település 

lakói számára 

polgármester 2025.05.27. felújítások 
megvalósulnak 

Pályázati tőke, 

illetve önerő 

folyamatos 
állagmegóvást 
igényel 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Sportpálya- és 

játszótérfejleszt

A település 

központi 

A település 

gyerekei 

Településfejleszt
ési terv 

A település 
központi 

polgármester 2025.05.27. felújítások 
megvalósulnak 

Pályázati tőke, 

illetve önerő 

A sportpálya, a 
játszótér és 
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és játszóterének és 

sportpályájának 
fejlesztése, 
korszerűsítése, 
hogy a gyerekek 
felújított és 
tiszta 
környezetben 
tölthessék a 

szabad idejüket. 

felújított és 

korszerű 
sportpályát és 
játszóteret 
vehessenek 

igénybe. 

játszóterének, 

sportpályájának 
fejlesztése, 
korszerűsítése 

környezetük 

folyamatos 
tisztán tartása 

2 Továbbtanulási 
lehetőségek 
feltárása, 

támogatása 

Fiatalok 
motivációjának 
növelése annak 
érdekében, 
hogy 
befejezzék a 
megkezdett 
iskolát, esetleg 
magasabb 
végzettséget 
szerezzenek. Az 
adott iskola 
vonzóvá tétele, 
hogy a fiatalok 
helyben 
kaphassák 
meg a 
továbbtanulásh
oz 
nélkülözhetetle
n, 
minőségi 

alapképzést 

Az adott iskola 
vonzáskörzetén 
ek tágítása, 
lehetőségek 
ismertetése a 
szülők körében 
Iskolázatlanság 
csökkentése, 
legalább régiós 
átlag szintjére 
Foglalkoztathat 

óság növelése 

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

Stratégia 

Motiváció 
növelése >>> 
biztosított 
munkalehetőség 
az iskola/képzés 

elvégzése után 

polgármester 2025.05.27. továbbtanuló 
gyermekek 
száma nő 

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

tanárok, stb.) 

További 
lehetőségek 
biztosítása 
önkormányzati 

döntés alapján 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Szakképesítéssel 
a 

nagyobb 
esélyért 

Alacsony iskolai 
végzettségű nők 
elhelyezkedése 
nehéz a 
munkaerőpiaco
n, 
munkaviszony 
létesíthetőségéh

Az alacsony 
iskolai 
végzettségű 
nők 
szakképesítést 

szerezzenek 

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 

Stratégia 

Az alacsony 
iskolai 
végzettségű nők 
feltérképezése 
Felnőtt képző 
intézmény 
keresése, 
Képzések 

polgármester 2025.05.27. képzésbe 
bevontak száma 

Munkaerő piaci 
képzések és 
pályázati 
lehetőségek 

felkutatása. 

Lemorzsolódás 
veszélye 
jelentős, 
motiváltságot 
fenn kell tartani, 
törekedni kell a 
rugalmas 
képzési 
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ez 
szakmai 
végzettséget 

kellene szerezni. 

szervezése, 
érintettek 
bevonása, 
képzések 

lebonyolítása. 

időpontok 

kialakítása. 

2 Szűrővizsgálatok 
létrehozása 

Megelőző 
szűrővizsgálatok
ho 

z való 
hozzáférés 
hiánya 

Szűrő kocsik 
szervezése a 

településre. 

 Szűrőkocsik 
szervezése a 
településre, 
mellyel 
megelőző 
vizsgálatokat 
tudnak végezni, 
azok számára is 
akik 
nehezebben 
tudják 
megközelíteni az 
egészségközpon 

tokat. 

polgármester 2025.05.27. évente két 
szűrővizsgálat 

humánerő és 
pénzügyi forrás 

rendszeres 
vizsgáltok 

szervezése. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Közösségi életre 
való 

ösztönzés 

Közösségi élet 

hiánya 

A településen 
sajnos nincs 
idősek klubja, 
azonban a 
Csányoszróban 
működő klub 
szeretettel 
várja a 
nyugdíjasokat. 
Céljuk, hogy 
biztosítsák a 
nappali ellátást, 
elősegítik 
érdekvédelmük 
et, valamint 
különböző 
rendezvényeket 

is szerveznek. 

Nemzeti Reform 

program 

Az idősek 
összefogása, 
programok 

szervezése. 

polgármester 2025.05.27. Elégedettségi 

kérdőív 
humánerő és 
pénzügyi forrás 

folyamatos 
források 
biztosítása 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymentesí
tés 

A 
közszolgáltatáso
kh 

Testi, 
mozgásszervi 
állapotára 

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 

A közösségi ház 
(kultúrház, 
könyvtár) 

polgármester 2025.05.27.. A középületek 
akadálymentes 
megközelíthető 

Pályázati forrás, 

önerő 

Az 
önkormányzat 
és az 
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oz és a 
kultúrához 
való egyenlő 
hozzáférés 
érdekében 
fontos, 
hogy az ezeket 
biztosító 
intézmények 
akadály 
mentesítve 

legyenek. 

tekintet nélkül 
mindenki 
hozzáférhessen 
a 
közszolgáltatás 
okhoz és a 

kultúrához 

Stratégia akadálymentesít 

ése. 

sége és igénybe 

vétele. 

intézmények 
koncepcióba 

beépülve 
fenntartható 

2 Munkahelytere
mtés 
a fogyatékkal 
élők 

számára 

Fogyatékkal 
rendelkezők 
számára nehéz 
munkahelyet 

találni 

Közmunkaprogr 
amok 
keretében 
esélyt adni a 
fogyatékosokna 
k is, 
amennyiben 
adottságai 

engedik. 

 Fogyatékkal élők 
számára 
munkahelytere 

mtés. 

polgármester 2025.05.27.. foglalkoztatási 
lehetőségek 
nőnek 

Munkaerő piaci 
képzések és 
pályázati 
lehetőségek 

felkutatása. 

folyamatos 
lehetőségek 
biztosítása 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

 

A megvalósítás folyamata 

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

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

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

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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






