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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, Zaláta 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 
 
 
Zaláta Baranya megyében a dél-dunántúli régióban, a sellyei kistérségben, a Dráva síkon elhelyezkedő,  
Kelet-Ormánsághoz tartozó határszéli kisközség. A térségközpont Sellyétől 12 km-re, Siklóstól 40 km-re, 
megyeszékhelytől (Pécs) 50 km távolságra fekszik. A megye hátrányos helyzetű aprófalvai közé tartozik.  
Az 1332-ből származó írásos emlék Zalata, Zalate néven említi a községet. Zaláta falu a Negol (Nygol) 
nemzetséghez tartozó Kőrösiek és a nemzetiségi Kőrösmonostor birtoka volt. Egy 1332-es oklevél szerint a 
Kőrösiek földjüket eladták Sztárai Pálnak, 60 M-ért. 
 
A település teljes területe 2181,5 ha. 
 
Északról Sellye és Csányoszró, keletről Kemse, nyugatról Drávasztára és Sósvertike a szomszédos 
települések, dél felé Horvátország határolja. A közüzemi vízellátást helyi vízmű és kút biztosítja, 
üzemeltetője a Sziget-Víz Kft. A háztartások 95 %-a rendelkezik bekötéssel.A vezetékes telefonhálózat föld 
feletti kiépítésű, minden igénylőt ki tud elégíteni. A mobilhálózatok lefedettsége nem megfelelő. Zaláta 
gazdasági szerepköre szerint egyértelműen mezőgazdasági jellegű település. Jelentős arányú 
erdőterületeinek csaknem fele a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik a Dráva árterében. A zalátai terek 
olyan elképesztően szélesek, a térfalak olyan messze állnak egymástól, hogy a házak látványa eltörpül a 
hatalmas zöldfelületekhez képest.  
 
Zaláta lakónépessége jelenleg 253 fő, ezzel a megye kisközségei közé tartozik. A lélekszám maximuma 
csaknem 700 fő volt a XIX. század végén, az utóbbi években azonban folyamatos csökkenés tapasztalható, a 
lakosság számottevő növekedése távlatban sem várható. 
 
A 14 éven aluliak száma  42 fő, a 60 éven felülieké  75, Zaláta öregedési rátája rendkívül magas. 
Zaláta legfontosabb fejlesztési célja a rohamos a leszakadás megállítása, a hátrányos helyzet csökkentése. 
Ehhez elsődleges az elfogadható infrastruktúra és a munkahelyteremtés. 
 
 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2014 215 bázis év 

2015 207 96,28% 

2016 208 100,48% 

2017 211 101,44% 

2018 218 103,32% 

2019 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

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) 

124 127 251 49,40% 50,60% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     6 2,39 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 13 20 33 5,18% 7,97% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 8 2 10 3,19% 0,80% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 68 66 134 27,09% 26,29% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 14 8 22 5,58% 3,19% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 21 31 52 8,37% 12,35% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      



 5 

    
 

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) 6 2 8 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 3 5 8 

Összesen 9 7 -2 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
  

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

(TS 0401) 

2014 58 31 187,10% 

2015 56 31 180,65% 

2016 54 35 154,29% 

2017 55 31 177,42% 

2018 52 33 157,58% 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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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 5 7 71,4% -7,87 

2015 3 7 42,9% -16,26 

2016 12 3 400,0% 35,43 

2017 13 13 100,0% n.a. 

2018 9 9 100,0% n.a. 

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
    

 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2014 1 3 -2 

2015 2 7 -5 

2016 2 2 0 

2017 2 2 0 

2018 2 4 -2 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 



 7 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség mindenkinek egyaránt fontos. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 
minőségű szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy milyen csoporthoz tartozik. Fontosnak tartjuk, hogy 
mindenki egyenlőnek, ugyanolyan fontosnak érezze magát a településen, ne érezze magát kirekesztettnek, 
mert valamiben más, mint  a többi (idős, fogyatékkal élő, roma, nő). 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Zaláta 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. 

 

Zaláta község önkormányzatának Képviselőtestülete a 2/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelete 
fogalmazza meg a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozását. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

Zaláta község gazdasági programját 2014-ig készítette el. A dokumentum olyan prioritásokat határoz meg, 
amelyek megvalósításával a településen élők helyzete javul, mindez az egyenlő esélyek biztosítását is segíti. 
Infrastruktúra fejlesztése, közbiztonság fejlesztése. A település 2006 óta rendelkezik településrendezési 
tervvel.  A település településszerkezeti tervét a képviselőtestület a 31/2006.(IIX.29.) számú határozatával 
fogadta el. 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Zaláta a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás tagja. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye Baksa. 
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A helyi esélyegyenlőségi program és a Kistérségi Esélyegyenlőségi program egyeztetett. 
 

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

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze.  
 



 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

   A teljes népességből nagyon kevés az aktív kereső, sok az alacsony jövedelmű öregségi nyugdíjas. A 
településen élők bruttó átlagbére 75.500,- Ft. A lakók saját tulajdonú ingatlanokban laknak és 
mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végeznek. A lakosság anyagi helyzete folyamatosan romlik. A 
lakosság eladósodott  vízdíj, áramdíj, lakáshitel tartozást halmoztak fel.  
A romák helyzetének vizsgálatakor alapprobléma, hogy hivatalos etnikai adatok nem, vagy csak korlátozott 
mértékben állnak rendelkezésre. A roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi 
állapota, iskolázottsága a társadalom egészéhez viszonyítva rosszabb. Szociális helyzetükre jellemző, hogy 
átlagos életszínvonalon élnek, iskolázottságuk és foglalkoztatottságuk alacsony.  

 
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 89 76 165 12 13,48% 9,75 12,83% 22 13,18% 

2015 86 73 159 8,75 10,17% 8 10,96% 17 10,53% 

2016 89 76 165 8,75 9,83% 6,75 8,88% 16 9,39% 

2017 93 76 169 9,5 10,22% 7,75 10,20% 17 10,21% 

2018 90 76 166 11,5 12,78% 10 13,16% 22 12,95% 

2019 n.a. n.a. - 8 - 10 - 18 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A községben a legnagyobb foglalkoztató jelenleg az önkormányzat. A nyilvántartott álláskeresők száma 
2008. óta átlagban  47 fő. Ez a 15-64 közötti lakónépesség  26 %-a. A regisztrált munkanélküliek száma 
2008. óta folyamatosan növekszik. Általánosságban elmondható, hogy a regisztráltak száma nem tükrözi a 
tényleges munkanélküliséget, mert vannak, akik alkalmi munkavállalóként és a fekete gazdaságban 
dolgoznak. A nyilvántartott álláskeresőknél megfigyelhető, hogy a férfiak aránya magasabb. 2008 – 2011. 
évben a nyilvántartott munkanélküliek közel 60 %-a  180 napnál régebben regisztrált munkanélküli. 
 

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 

22 17 16 17 22 18 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő n.a. 0,5 1,5 2 1,75 1,25 

% - 2,99% 9,68% 11,59% 8,14% 6,94% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 0,5 1 0,75 1,75 3 2,5 

% 2,30% 5,97% 4,84% 10,14% 13,95% 13,89% 

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

% 11,49% 11,94% 3,23% 5,80% 6,98% 5,56% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 2 1,25 1,25 1,25 1,5 1,25 

% 9,20% 7,46% 8,06% 7,25% 6,98% 6,94% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 3,5 2 1,25 1 1,75 1,5 

% 16,09% 11,94% 8,06% 5,80% 8,14% 8,33% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 1 1,25 2,5 2 2,5 2,25 

% 4,60% 7,46% 16,13% 11,59% 11,63% 12,50% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 2 2,5 0,5 0,25 0,75 0,5 

% 9,20% 14,93% 3,23% 1,45% 3,49% 2,78% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 4,25 1,5 3 2,25 3,5 3,5 

% 19,54% 8,96% 19,35% 13,04% 16,28% 19,44% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 4,75 3,25 2,25 1 1 1 

% 21,84% 19,40% 14,52% 5,80% 4,65% 5,56% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 1,25 1,5 2 4,75 4,25 3,25 

% 5,75% 8,96% 12,90% 27,54% 19,77% 18,06% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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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 37,78 n.a. n.a. 0 - - 

2015 32,84 n.a. n.a. 0 - - 

2016 39,29 n.a. n.a. 0 - - 

2017 31,88 n.a. n.a. 0 - - 

2018 25,58 n.a. n.a. 0 - - 

2019 36,11 n.a. n.a. 0 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
    

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
A nyilvántartott álláskeresők közül az alacsony iskolai végzettségűek vannak döntő többségben. 

A munkanélküliség okaként szerepel az alacsony iskolázottság. Elhelyezkedésüket segíti a munkaügyi 
központ az általa szervezett képzésekkel, továbbképzésekkel, vállalkozóvá válás támogatására és 
foglalkoztatások támogatásával. Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja az alacsony 
iskolai végzettségűeket.  

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

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

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

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

  % % % % 

2001 85,5 63,3 14,50% 36,70% 

2011 93,6 82,2 6,40% 17,80% 

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

Év 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 22 n.a. - 13 59,77% 7,25 33,33% 

2015 17 n.a. - 10,25 61,19% 4,75 28,36% 

2016 16 n.a. - 8,75 56,45% 4,75 30,65% 

2017 17 n.a. - 9,25 53,62% 6,75 39,13% 

2018 22 n.a. - 11,75 54,65% 7,5 34,88% 

2019 18 n.a. - 10 55,56% 4,75 26,39% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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c) közfoglalkoztatás 

A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő piaci helyzetének javítása 
érdekében közmunkaprogramot szervez. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama 
legalább 30 munkanap. A nyilvántartott álláskeresők jelentős részét foglalkoztatja. 2011. évtől településünk 
részt vesz a Start munka programban, melyben 18 fő alkalmazására nyílt lehetőség napi 8 órában.  A 
munkanélküliséget az önkormányzat által szervezett közmunkaprogramok csak átmenetileg tudják 
csökkenteni. 

 

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 térségben munkalehetőség Sellyén és Pécsett van. A munkahelyekhez a közlekedés nem megoldott az 
autóbusz csatlakozások hiánya miatt. 
Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel él, ami a tartós munkanélküliek számára foglalkoztatást 
jelent. Folyamatosan arra törekszik, hogy munkahelyet teremtsen a településen élők számára, illetve a 
munkahelyteremtést támogassa. A településen nincs jelentősebb létszámot foglalkoztató vállalkozás, ezért 
 Az önkormányzat célja kisebb és nagyobb vállalkozás Zaláta községbe történő településének elősegítése  
(telephely céljára alkalmas épület, terület biztosítása). 
 

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

A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok 
nincsenek a településen, de a vonzáskörzetben is csak elenyésző számban indítanak hasonló programokat. 
A Munkaügyi Központ szervez támogatott képzéseket, de ezek sem adnak megfelelő végzettséget ahhoz, 
hogy el tudjanak vele helyezkedni a résztvevők, mivel rendszerint túlképzés van ezekből a szakmákból. 
 

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

 
A foglalkoztatáspolitika szempontjából hátrányos helyzetű csoportok egyre tartósabban vonulnak ki a 
munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a 
szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések 
azért is szükségesek, mert a nyilvántartásból kiszoruló csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli 
hátrányokkal küzdenek, így aktív támogatásban a munkanélkülieken belüli arányuknál kisebb százalékban 
vesznek részt. 

 

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) 
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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 

Az önkormányzatnak nincsenek saját fenntartású intézményei, így nincs lehetőség a romák 
foglalkoztatására, csak a startmunka program keretein belül tudjuk biztosítani foglalkoztatásukat. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Információ nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás területén megkülönbözetés 
történt volna, faji, nemi vagy fogyatékossági alapon. A kiválasztási szempontoknál nem szerepelnek ezek a 
tényezők. 

 

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

A települési önkormányzat a szociális helyzetük és rászorultságuk alapján a lakosságot pénzbeli vagy 
természetbeni ellátásban részesíti. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben meghatározott rendszeres segélyeket, különböző támogatásokat és igények szerint biztosítja: 
- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) 
- lakásfenntartási támogatás 
- átmeneti segély, 
-temetési segély 
- közgyógyellátás 
- köztemetés. 

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 165 n.a. - 

2015 159 n.a. - 

2016 165 0,25 0,15% 

2017 169 1 0,59% 

2018 166 1 0,60% 

2019 - 0,25 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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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 22,5 1,25 5,56% 

2015 16,75 1,25 7,46% 

2016 14 1,25 8,93% 

2017 17,25 2,25 13,04% 

2018 21,5 3,25 15,12% 

2019 18 1 5,56% 

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

száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

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

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 
átlagos száma 2015. márc. 1-

től érvényes módszertan 
szerint 

(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 

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

jogosultság megváltozott) 

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

ában 

2014 9,5 n.a. -   0,00% 

2015 9 1,67 18,56%   0,00% 

2016 8,25 1 12,12%   0,00% 

2017 7,25 n.a. -   0,00% 

2018 8,5 n.a. -   0,00% 

2019 6,75 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 131 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 131 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 131 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 131 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 131 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 

A település bérlakással, szociális lakással nem rendelkezik. 
 

b) szociális lakhatás 

nem releváns 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
A településen nincs olyan család vagy személy aki nem lakás célú ingatlanban élne. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
A lakhatást segítő támogatások közül az önkormányzat a  lakásfenntartási támogatást nyújtja a szociális 
törvény és a helyi szociális rendelet alapján. Az ellátásra jogosultak száma állandó növekedést mutat az 
elmúlt években. 

 

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 70 n.a. 

2015 58 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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f) eladósodottság 

 
Az önkormányzat adósságkezelési programmal és erre vonatkozó rendelettel nem rendelkezik. 

 

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

 
A településhez külterületi lakott hely nem tartozik, a kisfalvakra jellemzően településünkön sem található 
sem bérlakás, szociális lakás. Hajléktalan sincs a községben. 
 

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.) 

Nem releváns. 
 

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 releváns. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Az egészségügyi ellátások közül az alábbiak biztosítottak:  
- háziorvosi ellátás 
-védőnői ellátás. 
A településen a vajszlói székhelyű Vittamed Háziorvosi BT. Látja el a háziorvosi teendőket heti egy 
alkalommal, külön gyermekorvosi szolgáltatás nincs. Ezt a feladatot is a háziorvos látja el. Fogászati 
alapellátás Vajszló településen van  (12 km). Védőnői ellátás 1 fő védőnő alkalmazásával a Vajszló központú 
védőnői körzetben biztosított szükség szerint. A területi ellátásért felelős kórház Szigetváron és Pécsett 
működik ( 50 km).   

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 
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A településen 19 fő részesül közgyógyellátásban, ez az adat szintén az egészségügyi ellátás fontos mutatója, 
amely esélyegyenlőségi szempontból jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – 
egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 
A községben 3 fő részesül ápolási díjban . Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni 
ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2014 22 

2015 22 

2016 15 

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 n.a. n.a. 0,00 

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 népegészségügyi és koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a kistérség székhelyén Sellyén 
biztosított 2011 óta. Szervezett szűrések esetén az önkormányzati falugondnoki busz biztosításával 
segítséget nyújt az eljutásban. Falunap keretében biztosított a vérnyomásmérés, cukormérés. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés csak a megyeszékhelyen biztosított (Pécs 50 km). A 
fejlesztésre szoruló gyermekek esetében a kistérségi társulás biztosítja a szakembereket (pl. logopédus, 
pszichológus). 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
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     A településen közétkeztetés nincs, a vajszlói székhelyű köznevelési intézményekben azonban az ellátás 
megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Sportprogramokhoz való hozzáférés nem biztosított a községben. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a községben a Szociális Háló 
Egyesület Pécs keretein belül biztosított (házi segítségnyújtás). A családsegítést és a gyermekjóléti 
szolgálatot a Baksa Térségi  Család és Gyermekjóléti Szolgálat  biztosítja. 

 

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 megállapításra nem került 

 

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 a nyilvánosság eszközeinek 
alkalmazásával történik.  Az önkormányzat minden évben biztosítja a település lakossága számára az EU 
élelmiszercsomagot pályázat útján. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyen a Művelődési Ház, a Teleház, a református és a római katolikus 
templom. Különböző közösségi programok kerülnek megrendezésre ( nőnap, mikulás – és karácsonyi 
ünnepség, bálok, játszóház a Máltai Szeretetszolgálat bevonásával). 

 

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

 

Etnikai illetve vallási konfliktus településünkön nincs.  

 

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

 

Az önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat folyamatosan gyűjti a főleg ruhákból álló adományokat, 
melyeket a legrászorulóbbak között osztanak ki. 

 
 

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

 
A településen nem működik roma nemzetiségi önkormányzat. 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

fejlesztési lehetőségek 
 

A szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség, számuk nem csökken 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, egyéb helyi 
foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 

  

  

  

  

  

 



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 településen 50 fő gyermek él, ebből 2 fő a védelembe vett kiskorúak száma, ők elsősorban anyagi, családi 
okok miatt lettek veszélyeztetetté nyilvánítva. A jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy 
törvényes képviselő az alapellátások önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét 
megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. 
Halmozottan hátrányos helyzetükről a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők  20%-a nyilatkozott. 

 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma 
december 31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma december 31-

én (TS 3101) 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 1 n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
Abban a családban, ahol a szociális helyzet indokolttá teszi a családokat rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítik. 47 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami a gyermekek 94 
%-t érinti.  

 

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2014 38 

2015 34 

2016 39,5 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 



 24 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 47 fő részesül, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményt azok 
kaphatnak, akik pillanatnyi élethelyzetük megoldására kérnek segítséget. A településen élő minden olyan 
gyermek részesül különböző kedvezményekben, akik a jogszabályban foglaltak szerint jogosultak rá. Az 
elmúlt években az arányuk folyamatosan nő a romló anyagi körülmények miatt. Ingyenes 
tankönyvellátásban  47 fő részesül.  

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Az intézményekben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak ingyenes étkezésben 
részesülnek. Ingyenes étkezésben az óvodában 6 fő, az iskolában pedig 10 fő részesül. Településünk a nyári 
gyermekétkeztetés is biztosított, 2019-ben 37 fő a részesülők száma. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Nem magyar állampolgár gyermek nem él 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 

 
Fogyatékkal élő gyermekről jelenleg nem tudunk a településen. 

 

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

 
Zaláta községben minden gyermek hozzájut a védőnői szolgáltatáshoz. A településen a védőnői szolgálatot 
a Vajszlói védőnői szolgálat látja el 1 fővel, heti egy alkalommal a települési tanácsadóban fogadja a 
családokat. A többi napokon személyesen keresi fel őket a lakásukon. Az érintettek minden 
gyermekneveléssel, életmóddal kapcsolatos kérdésükkel fordulhatna a védőnőhöz, aki a gyermekek 
rendszeres szűrővizsgálatának egy részét is biztosítja 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 1 n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
Gyermekorvos nem található a településen, a 20 km-re lévő kistérségi központban Sellyén vehetik igénybe 
a gyermekorvosi szolgáltatást a családok. A hozzáférés minden család számára biztosított a falugondnoki 
szolgálat segítségével. 

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 községben korai fejlesztésre, rehabilitációra nincs lehetőség, ez a szolgáltatás a vajszlói Kodolányi János 
Általános Iskolában és az óvodában történnek társulási formában. Bölcsőde, családi napközi nincs. 

 

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 
   

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 
   

d) gyermekjóléti alapellátás 
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Feladatellátási szerződés útján biztosított   - Baksa Térségi  Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

e) gyermekvédelem 

 

Társulási formában biztosított – Baksa Térségi  Család és Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Amennyiben családi okok miatt alakul ki veszélyeztetettség, illetve váratlan krízishelyzet a 
megyeszékhelyen működő Anyaotthonban tudnak szállásra, menedékre találni. 

 

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

 

A helyi labdarugó és kézilabda pálya használata folyamatosan biztosított, valamint a vajszlói általános 
iskola tornatermében szervezett mozgáskultúrát növelő sportok, sportolási lehetőség nyitott a gyermekek 
felé is ( foci, karate, kézilabda). 

 

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

 
A gyermekétkeztetés az általános iskolában és az óvodában biztosított. Ingyenes tankönyvellátásban 47 fő 
részesül. 

 

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

nem releváns 
 

Információ nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások nyújtásakor hátrányos 
megkülönböztetés történt volna faji, nemi, vagy fogyatékossági alapon. A kiválasztási szempontoknál nem 
szerepelnek ezek a tényezők. 

 

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

  Iskolatej biztosítása valamennyi gyermek részére. 
 

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 településen iskola és óvoda nincs, ezt a vajszlói székhelyű általános iskola biztosítja. 

 

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. 



 27 

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.) 

 
Társulási szinten biztosított. 

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 
   

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 

 
Az országos mérési eredmények alapján jó az eredmény. 
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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 (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) 

 
A hátrányos helyzetű gyermekek kiránduláson, tanulmányi versenyeken való részvétele biztosított. A nyári 
gyermekétkeztetés minden rászoruló gyermek számára évente biztosított a községben, ez  2019-ben 37 főt 
tesz ki. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

 Az iskoláskorú gyermekek a nyári szünetben helyi 
programok hiányában nem töltik hasznosan a 
szünidőt 

Erzsébet programban való részvétel megszervezése 

  

  

 



 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A rendelkezésre álló adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 
-a település összlakosságszámának  50,6%-a nő 
-a női lakosok közül  15-64 éves  85 fő  tehát aktív korú 
-közfoglalkoztatásban résztvevő nők száma:  18 fő 
 

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 89 76 n.a. n.a. 12 10 

2015 86 73 n.a. n.a. 9 8 

2016 89 76 n.a. n.a. 9 7 

2017 93 76 n.a. n.a. 10 8 

2018 90 76 n.a. n.a. 12 10 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 8 10 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
    

 

 
 
 
Tapasztalataink szerint a nők egyedüli foglalkoztatója a településen az önkormányzat.  A nők között is 
kiemelkedően hátrányos helyzetben vannak a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya miatt, a 
kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. A gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű 
távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. A környező 
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településeken folyamatosan megszűntek a nőknek munkát adó könnyűipari üzemek. A piac lefedettsége 
révén nem látni lehetőséget arra, hogy új munkahelyek teremtődnek. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A nők lehetőségeikhez mérten részt vesznek a Munkaügyi Központ által szervezett képzési programokban, 
azonban elhelyezkedni ezután sem tudnak. A GYES, GYED lejárta után a nők többsége csak nagyszülői 
segítséggel tud a munkába visszaállni ( 8 óra munka + utazás). 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az alacsony iskolai végzettségű nők körében csak a közfoglalkoztatás nyújt támaszt. Kevés a 
munkalehetőség, részmunkaidőre sincs lehetőség. 

 

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

 

Bérkülönbség nem ismert, az önkormányzat mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő 
bér követelményének. 

 
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.) 

 
 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában mutatkozik meg. A 
leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban 
megkezdik.  A védőnőre jutó gyerekek száma a település lakosságához képest alacsony. Évről évre csökken 
a gyermekvállalási kedv. 

 

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 1 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 

Az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos cselekedetek nagy 
része felderítetlen.A védőnői hálózat  és a rendőri tevékenységek eredményeként  egyre több esetre derül 
fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. Rendőri riasztás 2 esetben 
volt, de tényleges feljelentés nem történt. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

Csak megyei szinten biztosított. Szükség esetén a családgondozó segít. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Az önkormányzati képviselők körében az 5 főből 1 fő nő. Az önkormányzat munkatársai közül az összes 
alkalmazott  nő. 
 

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

 
A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év felett 
nők különösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben 
magasabb, ez össztársadalmi probléma. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Gyes-ről  való visszatérés a munkaerőpiacra  A gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények működtetése 

  

  

  

  



6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

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

Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja (53 fő), amelyben a magyarországi helyzethez 
hasonlóan több a nő (58 %), mint a férfi (42%).  A településen az öregedési index 126,2 %. 
 
A nyugellátásban részesülők száma átlagos, több mint 95 %-a saját jogú ellátást kap. A településen élő 
nyugdíjasok közül sok a kisnyugdíjas, akik kevés jövedelemből kénytelenek megélni. Az idősek ellátását 
segíti az időskorúak járadéka, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás.  

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 45 41 86 

2015 39 38 77 

2016 38 38 76 

2017 37 37 74 

2018 36 34 70 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Sajnos nem jellemző a térségre és a településre a nyugdíjasok alkalmazása, hiszen az aktív korúak részére 
is problémát okoz a munkahelyteremtés. A településen élő idős emberek helyben, a ház körüli 
mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk számára zöldséget termesztenek, kisállatokat 
tenyésztenek, többen feltételezhetően közülük kerülnek ki az őstermelők. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Az élethosszig tartó tanulásra, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségeire nincs lehetőség a 
településen. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén   

 

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 22 6 28% 0 n.a. - 

2015 17 5 28% 0 n.a. - 

2016 16 4 27% 0 n.a. - 

2017 17 6 33% 0 n.a. - 

2018 22 5 24% 0 n.a. - 

2019 18 4 24% 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 időskorban jellemző megbetegedések  - daganatok, keringési zavarok, szív-és érrendszeri 
megbetegedések, izületi problémák – 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.  A körzeti orvosi ellátáson és a Családsegítő Szolgálaton keresztül  biztosított a 
hozzáférés. 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 5701) 

2014 n.a. 

2015 2 

2016 2,92 

2017 3 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
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Év 
65 év feletti lakosság száma 

(TS 0328) 
Nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2014 58 n.a. - 

2015 56 n.a. - 

2016 54 n.a. - 

2017 55 n.a. - 

2018 52 n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az önkormányzat rendezésében megvalósuló programok nyitottak számukra: nőnap, falunap. A 
könyvtárat is szép számban látogatják, ahol gyakran frissítésre kerülnek a nekik  szóló könyvek. Moziba, 
színházba, múzeumba nem, vagy csak nagyon ritkán járnak, főleg anyagi okok miatt.  Informatikai 
jártasságuk alacsony. 

 

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 1 866 n.a. 2 

2015 1 866 n.a. 2 

2016 1 800 n.a. 2 

2017 1 800 n.a. 1 

2018 1 800 n.a. 1 

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

Forrás: TEIR 
    

c) idősek informatikai jártassága 

Jóval elmarad a többi korosztálytól. A számítógépet nem ismerik az idős emberek, nem tudják kezelni.  
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

A településen az idősek számára minden évben megrendezésre kerül az Idősek Napja és a Falukarácsony. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nyugdíjas Klub létrehozása Hozzájárul az aktív időskor feltételeinek 
biztosításához 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 
Összesen 

2014 20 9 29 

2015 18 10 28 

2016 18 10 28 

2017 18 11 29 

2018 15 10 25 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

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

 
A településen 1 fogyatékkal élő házaspár él, a fogyatékosság típusa szerint mozgásszervi fogyatékosok. 
Számukra a településen nincs lehetőség foglalkoztatásra. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
nincs adat 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A Családsegítő Szolgálat és a Szociális Háló Egyesület Sellye biztosítja. 
 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Állami ellátásban részesülnek. 
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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 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
A településen lévő intézmények akadálymentesítése 2006 óta részben megoldott. 

 

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

 
A településen a kultúrháznál  és a teleháznál még megoldásra váró feladat az akadálymentesítés.  

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

nem releváns 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Az újonnan épülő közlekedési utak, járdák kialakításnál erre figyelemmel vagyunk. A buszmegállóhoz 
rámpát kell kialakítani. 

 

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

nem releváns 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Átmeneti segélyt biztosít az önkormányzat a járást segítő eszközök megvásárlásához, illetve a falugondnoki 
szolgálat a fogyatékos személyt kérelmére szakellátó intézménybe szállítja. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Középületek teljes akadálymentesítése Pályázati lehetőségek feltárása 

  

  

  



 

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.) 

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

 
A településen együttműködik az Önkormányzat,  a Katolikus Egyház, a Református Egyház. A községi 
rendezvényeket közösen szervezik és bonyolítják. 

 

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

   
Közös Önkormányzati Hivatal Csányoszró (9 település) 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Nem releváns 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

        
nincs adat 

 

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

        
Nincs adat 
 
 
 

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 

 
Szóbeli elbeszélgetés, adatgyűjtés, javaslat, véleménykérés. 

 

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

 
Írásos formában.
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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 

Tartós munkanélküliség Közfoglalkoztatás továbbfolytatása 

Gyermekek 
Az iskoláskorú gyermekek a nyári szünetben 
helyi programok hiányában nem töltik 
hasznosan a szünidőt 

Erzsébet programra pályázat benyújtása 

Idősek Aktív időskor Nyugdíjas Klub létrehozása 

Nők 
Nappali ellátást nyújtó intézmények hiánya 
miatt a gyerekek felügyelete nehezen 
megoldható 

Családi napközi létrehozása 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentesítés nem teljesen megoldott Középületek teljes akadálymentesítése 

 

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 

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása 
Munkaügyi központ 
 

Gyermekek A nyári szünidő hasznos eltöltése Védőnő, iskola  

Idősek Nyugdíjas Klub létrehozása Önkormányzat Hivatala, nyugdíjasok 

Nők Családi Napközi létrehozása Védőnő, szülők 

Fogyatékkal 
élők 

Középületek akadálymentesítése Pályázatot kiíró szervezetek 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a korábbi évek gyakorlata szerint éljenek együtt a község 
lakóival. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne jelenjenek meg a  településünkön. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek részére a települési átlag életszínvonalához való felzárkózást. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek közötti életszínvonal különbség csökkenésére. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkanélküliség csökkenését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez, információhoz való 
hozzáférés megkönnyítésére. 
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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 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

Helyi 
foglalkoztatási 
eszközök 
alkalmazása 

a szegénység oka és 
következménye a 
tartós 
munkanélküliség, 
számuk nem csökken 

közfoglalkoztatás 
továbbfolytatása 

  
Start 
munkaprogram 
továbbműködtetése 

polgármester 2025. 05.31. 

legalább 30 fő 
regisztrált 
munkanélküli 
alkalmazása 

önkormányzati 
együttműködés, 
pályázati források 

  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
A nyári szünidő 
hasznos eltöltése 

Az általános iskolás 
korú gyermekek a 
nyári szünetben 
helyi programok 
hiányában nem töltik 
hasznosan a 
szünidőt 

a gyermekek 
részére kulturális 
és 
sportprogramok 
szervezése 

  

pályázatfigyelés, 
pályázat benyújtása 
pl.: Erzsébet 
programban való 
részvétel 

polgármester 2025. 05.31. 
10 fő gyermek 
táboroztatása 

pályázati 
pénzeszköz, 
szülői 
hozzájárulás 

anyagi források 
biztosítása 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Családi napközi 
létrehozása 

helyben a nők 
elhelyezkedése nem 
megoldott, a nem 
helyben való 
foglalkoztatáshoz a 
kisgyermekek 
elhelyezése 
problémát okoz 

rugalmas nyitva 
tartással a 0-3 
éves korú 
gyermekek 
helyben való 
elhelyezése, mely 
megkönnyíti a 
kisgyermekes 
anyukák 
elhelyezkedését a 
munkaerőpiacon 

  
családi napközi 
létrehozása 

polgármester 2025. 05.31. 
5 fő elhelyezésére 
alkalmas működő 
családi napközi 

önkormányzati 
épület 
rendelkezésre áll, 
állami normatíva 
és pályázatok 

normatíva, 
önkormányzati 
támogatás, 
pályázatok 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Nyugdíjas klub 
létrehozása 

Zaláta községben 
szükséges egy 
nyugdíjas klub 
létrehozása az 
időskorúak hasznos 
időeltöltéséhez 

Idősek számára 
klub létrehozása, 
ahol szükség 
szerint az idős 
emberek 
közösségi életet 

  

Csoportos 
foglalkozások, 
közösségi célú 
programok 
szervezése 

polgármester 2025. 05.31. 
20 fős nyugdíjas 
klub 

önkormányzati 
ingatlan 
rendelkezésre áll, 
pályázat 

pályázatok 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

tudnak élni 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Középületek 
akadálymentesítése 

Közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
egyenlő 
lehetőségeinek 
biztosítása 

fizikai akadályok 
megszüntetése 

  
felújítások során az 
akadálymentesítés 
megvalósítása 

polgármester 2025. 05.31. 
komplex 
akadálymentesített 
épületek száma 

önkormányzati 
önerő, pályázati 
támogatás 

  

 



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 



 

 44 
 

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  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
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- 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. 
 
 






