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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, Kakasd 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 
 

A Község a Völgységben Bonyhád és Szekszárd között, a 6. számú főút két oldalán fekszik. A 

Község határában, Bonyhád felé, körülbelül 1,5 kilométerre található Kakasd-Széptölgyes, mely a 

községhez tartozik. A település területe: 20,79 km2. 

A környéken a dimbes-dombos dombos táj az uralkodó. A község területét kisebb részek 

kivételével patakok veszik körül. A patakok, amelyek régebben malmokat is hajtottak, ma 

halastavakat táplálnak a völgyekben. Az egyik ilyen patak az egész falut átszelő Rák-patak, 

melynek vizét a Völgységi-patak fogadja be. Kakasdon régi idők óta virágzik a mezőgazdaság, 

illetve az erdészet.  

 

Kakasd közelében már a kőkorszakban település volt. Kakasd neve, mint községnév, először egy 

Zsigmond király korából való, 1436-ban kiadott oklevélben szerepel. A település a nevét 

valószínűleg valamely Kokas nevű köznemesi családról kapta. Fő termelési ágait a búza és a bor 

képezték, de nagy jelentősége volt az állattenyésztésnek is. A török hódítások idején Kakasd 

elnéptelenedett. Az 1713. évi összeírásokban már újra szerepel a neve, lakói ekkoriban magyarok 

voltak. 1720-ban viszont a betelepüléseknek köszönhetően az öt magyar család mellett már kilenc 

német család is élt itt. Az 1718 és 1726 között történt betelepítések során pedig több mint 100 német 

családdal bővült Kakasd lakossága. A betelepítő földesurak kezdetben kedvező feltételeket 

biztosítottak a németség részére. A telepesek magukkal hozták intenzívebb gazdálkodási 

ismereteiket, és igyekeztek azt meghonosítani. 

A község első betelepülői katolikus vallásúak voltak. 1722-ben a mai temető déli részén építették 

fel templomukat, majd 1745-ben a mai templom helyén emeltek újabb, nádfedésű templomot. A 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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mai templom építése 1810-ben fejeződött be a régi helyén. Szent Mihály főangyal tiszteletére 

szentelték fel, a régi templom védőszentjére emlékezve. A templom bővítésére 1876-ban került sor 

a két mellékkórus hozzáépítésével, a torony az 1900-as átépítéssel kapta meg a mai formáját. 

Kakasd első iskolája 1720-ban épült, a belaci iskola pedig 1724-ben, mindkét iskola fenntartója a 

hitközség volt. Az iskolaépítések később is folytatódtak. Bezerédj Amália 1828-ban alapította a 

belaci óvodát, amelynek épülete ma is áll.  

 

A jobbágyság felszabadítására törekvő mozgalom egyik úttörője, Bezerédj István lehetővé tette, 

hogy az 1840-es országgyűlés által megengedett örökváltság jogán, a község lakossága megváltsa 

magát földesuraitól. Ez országosan is az elsők között Kakasdon történt meg. Ez idő tájt 986 lakója 

volt Kakasdnak. 

 

A község gazdasági életének fejlődését továbbra is a mezőgazdaság határozta meg. A 

szántóterületek növekedésével csökkentek az erdős területek, és a belterjes gazdálkodásból az 

állattenyésztésen belül a bonyhádi tájfajta szarvasmarha került előtérbe. A patakok vizét 

felhasználva hat malom működött a községben, amelyek közül négy a Völgység-patakból leágazó 

ún. Malom-árkon, kettő pedig a Rák-patakon működött. A Rák-patakon hajtott paprikamalom más 

községek termését is őrölte. 

1935-ben Belac és Kakasd települések egyesülésével jött létre a mai Kakasd község (német nevén 

Kockrsch). 

A második világháború után a német ajkú lakosság jelentős részét kitelepítésre ítélték. 1945 

áprilisában jelentek meg a bukovinai székelyek első menekültjei. A székely telepesek közé 1947 

őszén és 1948 tavaszán a csehszlovák-magyar csere-egyezmény alapján felvidéki, csallóközi 

magyarokat is költöztettek. 

A község fejlődni kezdett az elmúlt 50 év alatt, új családi házak épültek, a régieket felújították, 

korszerűsítették. A 6. sz. főút megépültével az 1950-es évek elején a község nyitottabbá vált. A 

szövetkezet erősödésével szilárd burkolatú belső utak épültek. A lakosság jövedelmét részben a 

mezőgazdaság, részben Bonyhád, Szekszárd ipari üzemei és a szénbányák adták. 

A régi művelődési ház lebontása után 1986-ban indult meg a Makovecz Imre által tervezett faluház 

építése, amely 1994-ben kezdte meg működését. A faluházzal megálmodott gondolat - a 

kiemelkedő két torony és az előtte lévő szoborcsoport - az itt élő német ajkú és székely lakosság 

együttélésének, illetve összefonódásának állít emléket. 

 

A község gazdasági adottságai rendkívül kedvezőek, mind a mezőgazdaság, szőlőművelés és az 

erdészet területén. A községet körbeölelő szántóföldek - melyeken nagyrészt búzát, kukoricát és 

tritikálé-t termesztenek – az őstermelőknek biztosítanak munkát és ez által megélhetést is. Emellett 

a szarvasmarhatartásnak nagy hagyományai vannak a településen. 

Kakasdon jelenleg körülbelül 144 vállalkozás működik (pl.: építőipar, illetve autó-motor 

kereskedelem). A településen jelenleg 3 vegyesbolt, 1 húsbolt, 1 cukrászda és 4 söröző várja a helyi 

lakosságot és a turistákat. 

 

Közigazgatás és közszolgáltatás szempontjából az egészségügyben a háziorvosi ellátás mellett 

jelentős szerepet tölt be a védőnő működése a kakasdi lakosok életében. Fontos szerepe van a falu 

életében a helyi gyógyszertár szolgáltatásainak. 

 

A Bezerédj Amália Általános Iskola jelenleg 8 osztállyal működik. Az oktatási intézmény a 

gyermekek legszínvonalasabb ellátására, oktatására, nevelésére törekszik. Ennek értelmében a 

legkorszerűbb technikai berendezéseket biztosítja a tanulók számára.  2016-ban TIOP-os pályázat 

keretében 18 db számítógépet (monitorral együtt) kapott az iskola, 2019-ben egy irodai 
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multifunkciós szkenner-nyomtatóval és 5 projektorral bővült az eszközpark. Emellett igyekszik a 

hatékony nevelői munkára, amelyet 14 oktató visz véghez. Az általános iskolában, az uniós 

szabványoknak megfelelően kompetencia alapú oktatás folyik. Az intézményben német 

nemzetiségi oktatás is folyik. A német hagyományőrzés mellett, a székely kultúra ápolására is 

lehetőséget nyújtanak, méghozzá a helyi tánccsoport keretein belül. 

 

A településen német nemzetiségi óvoda fogadja a gyermekeket, elhelyezésük 3 csoportban 

történik. A csoportok összetétele részben osztott. Az intézményben szakképzett dajkák, 

óvópedagógusok, német nemzetiségű óvópedagógusok és egy utazópedagógus - aki logopédusi, 

illetve fejlesztő pedagógusi feladatokat is ellát – dolgoznak. Az intézményben jelenleg egy sajátos 

nevelési igényű gyermeket részesítenek különleges bánásmódban. A nevelők és a szülők közötti 

közvetlen kapcsolat a gyermekek maximális fejlődését szolgálják. A kapcsolattartás formái: közös 

kirándulások, ünnepélyek nyitottá tétele, szülő-gyermek foglalkozások, szülői értekezletek. 

 

Kakasd település könyvtára szolgáltató-információs központként működik. A könyvtár a 

Makovecz Imre által tervezett Faluház impozáns épületegyüttesében működik. A könyvállomány 

a HEP készítésének vizsgált időszakában 6000 db körüli könyvmennyiséget számlált. A könyvtár 

német nemzetiségi letéti könyvtár is. Esztétikus, barátságos körülmények folyik a 

könyvkölcsönzés, a folyóiratok és egyéb dokumentumok helyben olvasása. 2017. decembere óta 

DJP Pontként működik. 

 

A település kultúráját jelentős mértékben meghatározzák a községben élő hagyományőrző 

csoportok. A község faluházzal rendelkezik, amely folyamatos lehetőséget biztosít a kulturális 

fejlődésnek. Az épület kialakítása lehetővé teszi nagyszámú közösséget befogadó rendezvények 

lebonyolítását. Ezen belül kisebb csoportok is szerveznek alkalmi programokat (előadások, 

termékbemutatók, kiállítások). A településen mai napig élő hagyományok őrzésére is teret nyújt az 

épület (Az évente tartandó, népcsoportokat összefogó disznótoros estéjén a Faluházban tartandó 

közös vacsorára várják a lakosságot és vendégeiket, amely után táncos mulatságot tartanak. A 

hagyományőrző énekkórusok és tánccsoportok is helyet kapnak próbák tartására hetente több 

alkalommal is). 

 

A község lakói nagy hangsúlyt fektetnek a német hagyományőrzésre is. Ezt tanúsítja a Német 

Kisebbségi Egyesület jelenléte a településen. A németek (svábok) rendelkeznek saját épülettel, az 

ún. Német házzal, ahol a helyi német kórus tart rendszeres próbákat. A már fent említett 

disznótoros lebonyolítása a nap elején a ház udvarában történik. Alkalmanként teret ad 

összejöveteleknek, táncos estéknek, rendezvényeknek, illetve kiállításoknak egyaránt. 

 

A település közösségi életében fontos szerepet tölt be a kakasdi Nyugdíjas Egyesület. A Kakasd 

Iskolásaiért Szülői Egyesületnek (KISZE) is meghatározó szerepe van a helyi közösségben. 

 

A községben sportegyesület is működik, amely szeretettel várja a fiatal és idősebb sportolni 

vágyókat. Vadász Egyesület is működik a településen. A község együttműködő képességét 

szimbolizálja a testvértelepülésekkel ápolt és fenntartott kapcsolat. Kakasd Község 

Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít nemzetközi kapcsolatainak ápolására. A település négy 

testvértelepülésével ápolja kapcsolatait, az érintett települések a következők: németországi 

Radibor (2009 óta), felvidéki Deáki (2011 óta), erdélyi Csíkfalva (2013), Székelykakasd – 

Maroskeresztúr (2015 óta). Az önkormányzat 2019-ben is támogatta a Rákóczi Szövetség magyar 

iskolaválasztást segítő programját.  
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Kakasd község a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatóként működő Gyermekjóléti Szolgálat és 

Családsegítő Központhoz tartozik, amely napjainkban új néven, Bonyhádi Gondozási Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központ néven működik. Az intézmény mind a gyermekek testi-lelki-

szellemi fejlődésükben jelentkező problémák, mind pedig a felnőttek, családok életvitelében 

jelentkező – többek közt - mentális problémák feltárásért, megoldásáért rehabilitációs tanácsadást 

végez és fogadóórát tart. 

 

A nevezett intézmény a fentieken túl segít a konkrét esetek, kliensproblémák hatékony 

kezelésében és megoldásában, szükség szerint munkakapcsolatot épít ki és tart fent elsősorban az 

alábbi szervekkel:  

- a szociális szolgáltatást nyújtó intézményekkel  

- az egészségügyi ellátást nyújtó intézményekkel  

- az oktatási-nevelési intézményekkel 

- a gyermekjóléti szolgálattal  

- az önkormányzati illetékes bizottsággal  

- a polgármesteri hivatali irodákkal és azok munkatársaival,  

- a fogyatékosokat gondozó intézményeivel  

- egyéb önkormányzati intézményekkel  

- a rendőrséggel 

- foglalkoztatási szolgáltatókkal 

- a működő egyházakkal  

- különböző – elsősorban szociális célokra szervezett – civil szerveződésekkel, 

alapítványokkal 

- más családsegítő intézményekkel  
 

Az önkormányzat kiváló kapcsolatot ápol a Bonyhádi Gondozási Központtal, amennyiben igény 

mutatkozik rá, akkor a rászorulóknak segít a kapcsolattartásban és a fejlesztő és rehabilitációs 

ellátáshoz való hozzáférés igénybevételében. Természetesen ezt a segítséget a társult településeken 

élők is igénybe vehetik. 

Kakasdon heti egy alkalommal (illetve krízis esetén) egy szociális munkás látja el a feladatait. 

Munkáját ezen problémák körében látja el: 

- anyagi nehézségek, 

- szociális, életvezetési tanácsadás, 

- gyermeknevelési tanácsadás, 

- családlátogatás, 

- iskolai hiányzások, 

- gyermekbántalmazás, - elhanyagolás. 

 

A település prevenciós célkitűzése kapcsán több ízben rendezett élelmiszerosztást, ruhabörzét, 

vagy éppen játszóházat. Ebben közreműködik a helyi óvoda, általános iskola, önkormányzat, 

védőnői szolgálat, háziorvos, rendőrség, és a Gondozási Központtal (volt Szociális 

Alapszolgáltatóval) együttműködő civilszervezetek, méghozzá a Baptista Szeretetszolgálat, Máltai 

Szeretetszolgálat és az Életút Kistérségi Közhasznú Egyesület. Az előbb említett szociális, észlelő 

és jelzőrendszer tagjai szoros együttműködésben vannak. 
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Kakasd a Tolna megyében található Bonyhádi járáshoz tartozik, amelynek székhelye Bonyhád, és 

amelynek két város (Bonyhád és Nagymányok) és 23 község (köztük Kakasd) a tagja. A Bonyhádi 

járás dimbes-dombos vidékének 19 településén a lakosság létszáma 1000 fő alatt van:  

10 ezer felett (1): Bonyhád (járásközpont) 

2 ezer felett (2): Nagymányok (város), Zomba 

1 ezer felett (3): Aparhant, Kakasd, Tevel 

500 felett (9): Cikó, Felsőnána, Györe, Izmény, Kéty, Kisdorog, Lengyel, Mórágy, Váralja 

500 alatt (7): Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Kismányok, Kisvejke, Mőcsény, Mucsfa, Závod 

200 alatt (2): Grábóc, Nagyvejke 

100 alatt: Murga. 

 

A járás teljes lakosságszáma 2018. január 1-jén: 30. 985 fő (Forrás: KEKKH személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás) 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 1658 bázis év 

2013 1683 101,5% 

2014 1656 98,4% 

2015 1643 99,2% 

2016 1656 100,8% 

2017 1625 98,1% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

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) 843 907 1 750 48,17% 51,83% 

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

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 107 127 234 6,11% 7,26% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 30 29 59 1,71% 1,66% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 530 494 1 024 30,29% 28,23% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 64 82 146 3,66% 4,69% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 112 175 287 6,40% 10,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 9 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma 23 22 -1 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 26 11 -15 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 26 23 -3 

Összesen 75 56 -19 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

 

A demográfiai vizsgálatok változó képet mutatnak, különösen igaz ez a lakónépesség számának 

ingadozására a vizsgált időszakban. Egyértelmű csökkenés csak a gyermekek számában figyelhető 

meg. 

 

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) 

2012 234 233 100,43% 

2013 244 238 102,52% 

2014 254 236 107,63% 

2015 273 236 115,68% 

2016 287 234 122,65% 

2017 299 233 128,33% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Az európai társadalmakhoz hasonlóan a magyar társadalmat is az elöregedés jellemzi, amely 

jelenség a járás településein is fellelhető, ennek értelmében Kakasd községben is megtalálható. A 

fenti táblázatból jól látható a település lassú, ám folyamatos elöregedése a vizsgált időszakban. 

 

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) 

2012 19 20 -1 -0,001 

2013 34 23 11 0,011 

2014 15 32 -17 -0,017 

2015 39 34 5 0,005 

2016 38 33 5 0,005 

2017 22 42 -20 -0,02 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

 
 

 
 

A belföldi vándorlások hol pozitív, hol negatív képet mutatnak, amelyek megfelelnek a 

lakosságszám ingadozásának. Hogy ennek okát feltárjuk, alaposabb vizsgálatra lenne szükség, 

összevetve a települési támogatások és jogszabályváltozások, a közszolgáltatások és a gazdasági 

környezet változásait, de erre a HEP készítésekor nincs lehetősége az Önkormányzatnak. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 17 12 5 

2013 16 12 4 

2014 17 15 2 

2015 17 20 -3 

2016 17 14 3 

2017 11 16 -5 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

 
A természetes szaporodási mutatók ingadozásának mélyebb aspektusait nem ismerjük, de azt 

elmondhatjuk, hogy a vizsgált években jelentkező élve-születési számok csökkenése az egyik oka a 

település elöregedésének. 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Az emberek számára fontos érték az esélyegyenlőség. Az esélyegyenlőség elvei minden területen 

alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. 

Kakasd község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet 

- az idősek, 

- a fiatalok, 

- az egyedülálló szülők, 

- a nagycsaládosok, 

- a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetűek, 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekek (ide tartoznak a SNI, BTM, illetve a kiemelt 

- tehetségűek), 

- a kisebbségi csoportok, 

- és a külföldi állampolgárok támogatására. 

 

Az államháztartás, az önkormányzatok és más intézmények feladata az esélyegyenlőség 

biztosítása. Számunkra fontos feladat ezen csoportok hátrányos megkülönböztetésének elkerülése. 
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Kakasd Község Önkormányzata a település működését meghatározó alapvető dokumentumaink 

elősegítik ezen csoportok pozitív elbírálását, előmenetelét. 

Célunk, hogy a településen élők számára könnyen elérhetővé tegyük a különböző 

közszolgáltatásokat, ezzel biztosítva a már az előzőekben tárgyalt csoportok esélyegyenlőségét az 

élet különböző területein. Ezekből kifolyólag, a fenti célok minél hatékonyabb és eredményesebb 

megvalósítása érdekében Kakasd község megalkotja a társulási esélyegyenlőségi programját, mely 

szerint: 

- elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, 

- meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, 

- illetve meghatározza az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket, feladatokat. 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Kakasd 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. 

 

Kakasd településen az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozások az alábbiak. 

A Képviselő testület elfogadta: 

- 2003-ban a 15/2003.(XI.10.) sz. önkormányzati rendeletet A közművelődésről. E rendelet 

célja, hogy az önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, 

igényei és lehetőségei szerint meghatározza Kakasd község közművelődési feladatait, 

törekvéseit, megalapozza a fejlesztés lehetőségeit. 

- 2007-ben a 7/2007. (IV. 02.) sz. önkormányzati rendeletet A gyermekvédelem helyi 

szabályozásáról. A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét 

szolgáló ellátási formák alkalmazásához - a helyi sajátosságokat figyelembe véve - a 

feltételrendszert és eljárásokat szabályozza. 

- 6/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet A szociális gondoskodás szabályairól. A rendelet 

meghatározza az elérhető pénzbeli ellátásokat, természetben nyújtott ellátásokat, személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokat.  
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Kakasd Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése során 

A költségvetési koncepció és a gazdasági program mellett a HEP bevezetőjében felsorolt 

dokumentumok kerültek áttekintésre. 

A fent említetteken túlmenően a program készítése során a következő rendeletek kerültek 

áttekintésre: 

- 2/2019 (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről 

- 6/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet A szociális gondoskodás szabályairól 

- 12/2003 (IX. 01.) sz. önkormányzati rendelet A vagyonról 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) 

A Völgység, mint népi tájelnevezés az 1600-as évek óta adatolható. Hivatalosan 1727-ben került 

megszervezésre az ún. völgységi járás, mely e néven 1981-ig, a járások megszűnéséig létezett. A 

történeti Völgység első falunévsora azért nem jellemző, mert ekkor a helységek egy része puszta 

hely volt, a török utáni újratelepítés ekkor még tartott. A Tolna és Baranya megyék közötti 

határper a középkori Tolna vármegye jelentős részét leszakította, ám a Völgységhez tartozás 

hagyományát a népi tájtudat e részeken is megőrizte, jóllehet egyes falvak Baranyához kerültek át. 

Az első ötven esztendőben, majd a követő további két évszázadban a járási közigazgatási határok 

módosultak. Közben a tájföldrajz is fejlődött, a tájak elhatárolásánál ma geológiai alapokra épít. A 

néprajztudomány viszont – táji-történeti tudati kutatásaiban – megmarad a történeti tájaknál. 

Tájföldrajzi értelemben a Völgységet északon a Tevel alatt elfolyó Alsóhidas-patak, délről és 

keletről a Völgységi patak, délnyugatról a Hábi-csatorna, nyugatról pedig a Kapos zárja. Így a 

magyaregregyi vízválasztótól keletre, illetve nyugatra tulajdonképpen két medencéje lenne. 

Ezzel szemben a történeti Völgység a Völgység-patak teljes vízgyűjtőjét, továbbá az Alsóhidas és 

Hidas-patak vízgyűjtőjén lévő községeket jelent. Keleten pedig a Rák-patak és Lajvér-patak 

vízgyűjtője tartozik ide. Baranya megyéből – történetileg – völgységinek számít: Mecseknádasd, 

Hidas, az ún. Vízvölgyben pedig: Magyaregregy, Kárász, Vékény, Szászvár, Császta. Északra a 

határt, a hegyháti vízválasztó jelenti, Murgán, Felsőnánán, Kétyen és Kistormáson felül. (Forrás: 

Bonyhád és környéke. Bonyhád, 2000. 5-6. oldal) 

 

 

A Bonyhádi járás dimbes-dombos vidékének 19 településén a lakosság létszáma 1000 fő alatt van:  

10 ezer felett (1): Bonyhád (járásközpont) 

2 ezer felett (2): Nagymányok (város), Zomba 

1 ezer felett (3): Aparhant, Kakasd, Tevel 

500 felett (9): Cikó, Felsőnána, Györe, Izmény, Kéty, Kisdorog, Lengyel, Mórágy, Váralja 

500 alatt (7): Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Kismányok, Kisvejke, Mőcsény, Mucsfa, Závod 

200 alatt (2): Grábóc, Nagyvejke 

100 alatt: Murga. 

 

A járás teljes lakosságszáma 2018. január 1-jén: 30. 985 fő (Forrás: KEKKH személyiadat-és 

lakcímnyilvántartás) 
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A Völgység települései hagyományaikban, kulturálisan és etnikailag hasonló képet mutatnak. A 

török uralom alatt elnéptelenedő Völgységbe szerbek települtek. Egy csoportjuk szerzetes 

központot hozott létre Grábócon a 16. században. A 18. században több hullámban betelepült 

német ajkú lakosság közel felét a második világháború utolsó éveiben kitelepítették. Ezekben az 

években esett a világháború áldozatává a 18. században betelepült zsidó közösség. Az eltűnt 

népcsoportra csak felújításra váró zsinagógáik és helytörténeti tanulmányok emlékeztetnek. A 

kitelepített németség helyére felvidéki magyarokat és bukovinai székelyeket telepítettek. E két 

népcsoport a többségi társadalomtól csak kulturálisan különül el, jogilag nem számít 

nemzetiségnek. A völgységi települések másik nemzetiségét a roma népcsoport alkotja. (Forrás: 

Bonyhád, a Völgység fővárosa című kiadvány, 2013.) 

A járásban 14 településen (Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Kakasd, Kisdorog, 

Kismányok, Kisvejke, Mórágy, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod, Zomba) német települési 

nemzetiségi önkormányzat, valamint 9 településen (Aparhant, Bonyhád, Kisvejke, Lengyel, 

Mórágy, Nagymányok, Tevel, Váralja, Zomba) roma települési nemzetiségi önkormányzat is 

működik. (Forrás: www.valasztas.hu) 

 

A Völgység kulturális életét, annak intézményeit, szervezeteit és rendezvénykínálatát jelentős 

mértékben meghatározzák az itt élő népcsoportok. Ez az egyediség tükröződik mind a szellemi, 

mind a tárgyi kultúrában (helytörténeti-néprajzi gyűjtemények). A térség programkínálatának 

gerincét is a völgységi népcsoportok népművészetéhez, a népi élethez, szokásokhoz kapcsolódó 

hagyományőrző rendezvények, valamint a térségre jellemző mezőgazdasági sajátosságok adják. A 

térség nagyobb rendezvényei: Tarka Marhafesztivál (Bonyhád), „Bukovinai Találkozások” 

Nemzetközi Folklórfesztivál (Bonyhád), Völgységi Könyvfesztivál (Bonyhád), Grábóci szerb 

ortodox búcsú, Györei Hajdina Fesztivál, Kisvejkei Kajszis Fesztivál, Mihály napi búcsú, bor és 

strudel fesztivál (Nagymányok), Teveli Galuska Fesztivál, Váraljai Kuglóffesztivál, Závodi 

„Forgó” Fesztivál.  

Kakasdon és a Völgységben is hagyományosan erős a civil, közösségi élet. A szervezetek jelentős 

része kulturális és sport alaptevékenységet folytat. A társulási nyilvántartásban szereplő 109 

működő szervezet közül 47 működik a járásközpontban, 62 a térségi településeken. A társulás 

2014. évi nyilvántartásában szerepelő 112 civil szervezetből három nem működött. 

Alaptevékenység szerinti bontásban a 109 szervezetből: sport-és szabadidős tevékenyéggel 

foglalkozik: 25 (ebből Bonyhádon 19, térségben 6); kulturális szervezet: 48, ebből kimondottan 

hagyományőrző tevékenységet 22 szervezet folytat (Bonyhádon 8, térségben 14). Érdekképviseleti 

szervezet: 11 működik a térségben. Tűzoltó és polgárőr szervezet: 8, segélyező és támogató 

szervezet: 11, egyéb: 6. Az adatok nem tekinthetők teljesnek, mivel a kérdőív készítésekor sem a 

KSH, sem az Országos Bírósági Hivatal nem rendelkezett megyei és térségi civil szervezetekkel 

kapcsolatos adatokkal.  

 

Testvérvárosi kapcsolattal a térségben 8 település 20 kapcsolattal rendelkezik: Bonyhád (7); Cikó 

(1); Kakasd (4); Kismányok (1); Mórágy (1), Nagymányok (5), Tevel (1); Váralja (1).  

A várostérségben a következő történelmi egyházak vannak jelen: Római Katolikus Egyház, 

Evangélikus Egyház, Református Egyház, Baptista Egyház. Bonyhádi központtal működik a Hit 

Gyülekezete. (Forrás: VÖT, kérdőív. Végezte: Szarvas Irén 2014.) 
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Bonyhád járás 25 települési önkormányzata a 

térség összehangolt fejlesztésére, az 

önkormányzatok számára jogszabály által 

kötelezően ellátandó közfeladatok ellátására, 

valamint önként vállalt feladataik ellátására 

társulást hozott létre.  

A VÖT tagönkormányzatai: Aparhant, Bátaapáti, 

Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, 

Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, 

Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mőcsény, 

Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, 

Váralja, Závod, Zomba. 

 

A társulás 2004. június 23-án alakult Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (VTKT) néven, amely 

2006. februárjától átvette a megszűnő Völgységi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának 

(VÖTT) feladatait is. 2013. január 1-jétől, a többcélú kistérségi társulások megszűnését követően, 

Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) néven, megváltozott feladatellátással folytatta 

működését, majd 2016. január 1-jétől átvette a megszűnő Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási 

Központként működő Gondozási Központ Fenntartó Társulása (SZÖT) feladatellátását. Ettől 

kezdve a VÖT intézményfenntartó társulásként, a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartójaként 

működik. 

 

A VÖT székhelye: Bonyhád, Széchenyi tér 12. A munkaszervezet feladatait a Bonyhádi Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. A Társulás államháztartás szakágazati rendje szerinti besorolása: 

helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (ÁHTI 841105). A társulás önálló jogi 

személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályok az 

érvényesek.  

 

A szervezet hivatalos honlapja: www.vot.hu A társulás a kötelező és önként vállalt feladatait 

három tagcsoportban látja el. Ezek a feladatok kormányzati funkciók és jogszabályi hivatkozások 

szerint a következők: 

 

- A társulás működtetése (011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége) 

- Területfejlesztési feladatok ellátása (041140 Területfejlesztési igazgatás) 

- Települések közötti koordináció: térségi rendezvénynaptár, szervezeti honlap, 

rendezvénysátor (066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások).  

- Civil szervezetek támogatása (082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése; 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása) 

- A Völgységi Tájegységi Értéktár elektronikus felületének és a Völgységi Értéktár Bizottság 

működtetése, adminisztrációja (2012.évi XXX.tv. a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozásáról; 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet) 

- Az egészségügyi alapellátást képező hétközi és hévégi háziorvosi ügyelet együttes 

szervezése (072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás; 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. c) pontja). 

A központi háziorvosi ügyelet az Ablonczy-házban működik (Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky 

u. 25.) 

- A társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési feladatainak ellátása (Mötv. 

119. § (4) bek. és 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet). 

 

http://www.vot.hu/
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- A fogyatékossággal együtt élő személyek nappali ellátása (101221 Fogyatékossággal élők 

nappali ellátása; Szt. 65/F § alapján). Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által 

működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény Bonyhádon, a Dózsa György u. 32. 

szám alatt működik.  

- A térség ingyenes, közérdekű információs lapjának, a Völgységi hírlevélnek megjelentetése 

(083030 Egyéb kiadói tevékenység). 

 

A Bonyhádi Gondozási Központ (BGKP) fenntartása. Az intézmény négy intézményegysége: 

- Idősek Klubja (7150 Bonyhád, Perczel u. 29. Hrsz. 7/3) 

- Idősek Otthona (7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. Hrsz. 89/2) 

- Család-és Gyermekjóléti Központ (7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27. Hrsz. 10/1) 

- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27. Hrsz. 10/1) 

 

A BGKP által ellátott feladatok: 

- Alap családsegítés (Szt. 64.§ (4) és 86.§. (1) bek. 

- Kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások: 

• Utcai szociális munka (Gyvt. 40.§ (2) aa) 

• Kapcsolattartási ügyelet (Gyvt. 40.§ (2) ab) 

• Gyermekvédelmi készenléti szolgálat (Gyvt. 40.§ (2) ad) 

• Jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás (Gyvt. 40.§ (2) ae) 

• Családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia (Gyvt. 40.§ (2) af) 

• Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek ellátása (Gyvt. 

40.§ (2) ba)-bf) 

• Szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára: Gyvt. 40.§ (2) c) 

- Támogató szolgálat (Szt. 65/C §.) 

- Idősek otthona (Szt. 67-68.§) 

- Házi segítségnyújtás (Szt. 63.§) 

- Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás (Szt. 65.§) 

- Étkeztetés (Szt. 62.§) 

- Nappali ellátás (Szt. 65/F §) 

- Tanyagondnoki szolgálat (Szt. 60.§) 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a TEIR – Az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer- adatbázisból, a Központi Statisztikai Hivatal, Munkaügyi 

Hivatal, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. 

Az adatok sok esetben az adatbázisokban nem voltak elérhetőek, illetve sok esetben egyáltalán 

nem álltak rendelkezésre, ezeket a felülvizsgálat során – amennyiben több intézkedés 

megvalósítását is tervezné Önkormányzatunk, ajánlott lehet pótolni. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé 

tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük 

társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken 

él. Lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci 

esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális. 

 

A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni – az őket körülölelő társadalmi 

előítéletek hatásának számbavétele nélkül – pontosan mégsem lehet. A szociális létbizonytalanság 

mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző együtthatója az a 

kilátástalan élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a társadalmi fősodortól. 

Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó radikális és 

szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja ma sürgetőbb 

feladat, mint valaha. A helyzettel történő őszinte, közhelymentes szembenézés, valamint a felelős 

döntéshozatal nem várhat tovább helyi szinten sem. A romák széleskörű társadalmi 

kirekesztődésének erősödése az etnikai feszültségek kezelhetetlen mértékű kiéleződéséhez 

vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti a település és az egész ország gazdasági 

teljesítőképességét. 

Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások igazolják, 

hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban nincs kellő 

mértékben reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is sokszor 

alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot. 

A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen eszközök 

egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül, hogy arra jelentős külön 

forrást biztosítanának. 

 

A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell 

ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk 

révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozásokat 

szükséges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is. Nem elég tehát 

például betonúttal ellátni a cigány telepet, szükség van a szegregációból történő kitörés útjainak 

megkönnyítésére is. Még a legjobban előkészített programok sem fogják elérni hatásukat, ha 

maguk a romák nem vonódnak be a programok előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten. 

A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos etnikai 

adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A település 

Önkormányzatának a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy 

minél több adatot gyűjtsön be a településen élő romák helyzetével kapcsolatban. Amennyiben az 

önkormányzat (illetve partnerei, intézményei) nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek pótlása 

a tervezés időszakában nem megoldható, a beavatkozások irányultságának meghatározásához 

sokszor már az is elegendő lehet, ha megbecsülik az adott jellemző előfordulási gyakoriságát. 

 

A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon 

alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési 
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zavarokban, kihat a lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, 

stigmatizál és kirekesztéshez vezet. 

Magyarországon a mélyszegénységben élők területi elrendeződése nagyjából egybeesik a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek (továbbiakban LHH kistérség) területével. Ezen térségek 

leginkább az ország északkeleti részében találhatók; Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Sajó és a 

Bodrogköz közötti területen, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Másik fontos térség a 

Dél-Dunántúl bizonyos részei, úgy, mint az Ormánság, vagy Tolna megyében a Tamási kistérség.  

 

A fentiekből látható, hogy hazánkban a mélyszegénység fogalmát gyakran azonosítják a 

cigánysággal, holott a mélyszegénység nem egyértelműen bőrszín függő, bár kijelenthető, hogy a 

mélyszegénységben élők nagy része roma származású. Azokat a közösségeket, amelyek 

mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős 

települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció miatt, az ezekből következő súlyos 

szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége 

jellemzi. 

A mélyszegénységből való kitörés rendkívül nehéz, mondhatni lehetetlen. A helyzetüket az is 

rontja, hogy rendkívüli elszigeteltségben élnek mind társadalmilag, mind gazdaságilag. Ebben 

nagy szerepe van az infrastruktúra helyenkénti fejletlenségének.  

 

A 2005-ben végrehajtott jövedelem-felvétel mintája lehetőséget ad a területi különbségek 

vizsgálatára, a régiók, megyék közötti összehasonlításra. 

Hosszú évek tapasztalatai alapján nem meglepő, hogy a fővárosban élők jövedelme lényegesen 

magasabb, mint az országos átlag. 2004-ben az egy főre jutó nettó jövedelem a fővárosban 27,5%-

kal haladta meg az országos átlagot, amely további emelkedés az 1995-ös 26%-os különbséghez 

képest. 
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A megyék jövedelmi sorrendjében a legjelentősebb negatív változást a Dél-Dunántúl tudhatja 

magáénak, annak köszönhetően, hogy Tolna és Baranya az egy főre jutó jövedelmeket tekintve 

jelentősen visszaesett a megyék közötti sorrendben. 

Míg 1995-ben a megyék sorában 2. helyen álló Tolnában az egy főre jutó jövedelem 11%-kal 

haladta meg a régió akkori legrosszabb megyéjének, Somogynak az átlagát, 2004-re a sorrend 

megfordult, s a Dél-Dunántúl harmadik helyén lévő Tolna megye jövedelmei valamivel több, mint 

1%-kal elmaradtak a somogyiaktól. Ebben a visszaesésben jelentős szerepet játszott a Tolnában 

meghatározó villamosenergia-ipari jövedelmek nemzetgazdasági átlaghoz viszonyított korábbi 

kiemelt helyének erőteljes mérséklődése. 

 

A jövedelmek nagyságát, összetételét nem csupán az országon belüli területi elhelyezkedés 

befolyásolja, hanem az adott terület, településtípus munkaerő-piaci, demográfiai jellemzői, 

kulturális, oktatási hagyományai, színvonala. 

A fő jövedelmi típusok szerinti két legnagyobb csoportot az alkalmazásból származó 

jövedelemmel és a nyugdíjjal rendelkező háztartások alkotják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Jelenlegi helyzet: 

 

A hazai bérek még mindig jelentősen elmaradnak a nyugat-európai bérszintektől (vásárlóerő 

paritáson is). A munkaerő elvándorlásának egyik legfontosabb magyarázó oka éppen ez a 

különbség, a nyugati gazdaságok magasabb bérszintje. Az alacsonyabb béreket a közgazdászok 

általában az alacsonyabb termelékenységgel magyarázzák, fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy 

a Magyarországon termelő külföldi nagyvállalatok (multik) esetében a fizetett munkabér 

alacsonyabb, mint amit a munka termelékenysége indokolna. 

 

 
 

Annak ellenére, hogy a magyar bérek jelentősen elmaradnak a nyugat-európai bérszintektől, 49 

935 milliárd forintra nőtt a háztartások pénzügyi vagyona az idei második negyedév végére, ami 

1339 milliárd forintos növekedés az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig 3954 milliárd a 

gyarapodás. 

Regionális összehasonlításban a magyar háztartások kifejezetten jómódúnak számítanak a 

kötelezettségekkel csökkentett pénzügyi vagyont tekintve. A legutolsó rendelkezésre álló, 2016-os 

Eurostat adatok alapján a magyar háztartások nettó pénzügyi vagyona az azévi GDP 104,4 

százalékán állt, ami 6,7 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Ez az arány a horvát 

háztartások esetében 87,5 százalék, a cseheknél 81,3, a görögöknél 80,5, az íreknél 76,2, a finneknél 

74, a szlovéneknél 70,7, az észteknél 70,2, a lengyeleknél 65,4, a románoknál 50,8, a szlovák 

háztartások nettó vagyona pedig csupán a GDP 41,2 százalékát érte el. 

https://24.hu/fn/gazdasag/2017/12/09/fenyevekre-vagyunk-az-europai-berektol-ezert-jonnek-ide-a-multik/
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

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

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

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2018. július végén 5777 álláskeresőt tartottak 

nyilván Tolna megyében, 13,9%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. (Országosan 6,3%-kal 

csökkent a létszám.) 

Az álláskeresők 26 %-a szerepelt legalább egy éve a nyilvántartásban. A nyilvántartott álláskeresők 

gazdaságilag aktív népességhez viszonyított 6,0 %-os aránya, az országos mutatót 0,4 

százalékponttal meghaladta.  

A megyében regisztrált álláskeresők 11%-a volt pályakezdő, számuk 22%-kal csökkent az egy 

évvel korábbihoz képest. A 17%-os hányadot képviselő 25 éven aluli munkát keresők száma pedig 

közel 8%-kal nőtt a 2012. márciusihoz képest. Az álláskeresők 6%-a volt megváltozott 

munkaképességű, létszámuk 4%-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. 

Idén március végén 1051 betöltetlen álláshelyet jelentettek be a munkaügyi központoknak, számuk 

az egy évvel korábban regisztráltnak több mint duplájára nőtt. Egy üres álláshelyre 15 álláskereső 

jutott, míg országosan nyolc. A Dél-Dunántúl másik két megyéjében a tolnainál kedvezőbb volt a 

mutató: Baranyában 10, Somogyban pedig kilenc álláskereső jutott egy üres álláshelyre. 

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 % 

2012 652 623 1 275 38 5,8% 28 4,5% 66 5,2% 

2013 655 618 1 273 24 3,7% 28 4,5% 52 4,1% 

2014 644 606 1 250 24 3,7% 13 2,1% 37 3,0% 

2015 625 606 1 231 17 2,7% 17 2,8% 34 2,8% 

2016 624 605 1 229 23 3,7% 20 3,3% 43 3,5% 

2017 607 589 1 196 7 1,2% 13 2,2% 20 1,7% 

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 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

53 51 31 29 35 23 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0 0 1 2 1 1 

% 0,0% 0,0% 3,2% 6,9% 2,9% 4,3% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 10 9 5 6 10 7 

% 18,9% 17,6% 16,1% 20,7% 28,6% 30,4% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 4 7 1 1 1 5 

% 7,5% 13,7% 3,2% 3,4% 2,9% 21,7% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 2 1 3 3 4 2 

% 3,8% 2,0% 9,7% 10,3% 11,4% 8,7% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 6 9 3 4 1 0 

% 11,3% 17,6% 9,7% 13,8% 2,9% 0,0% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 11 8 7 4 3 0 

% 20,8% 15,7% 22,6% 13,8% 8,6% 0,0% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 8 6 6 5 5 2 

% 15,1% 11,8% 19,4% 17,2% 14,3% 8,7% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 9 6 3 2 5 2 

% 17,0% 11,8% 9,7% 6,9% 14,3% 8,7% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 3 5 2 1 2 2 

% 5,7% 9,8% 6,5% 3,4% 5,7% 8,7% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 0 0 0 1 3 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 8,6% 8,7% 

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 

2012 2,118 13 14 27 48,1% 51,9% 

2013 1,493 3 16 19 15,8% 84,2% 

2014 0,880 6 5 11 54,5% 45,5% 

2015 0,894 6 5 11 54,5% 45,5% 

2016 0,976 8 4 12 66,7% 33,3% 

2017 0,418 2 3 5 40,0% 60,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal     
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése és 
elemzése opcionális.) 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 
 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 
 

2012 144 139 283 7 4,9% 2 1,4% 9 3,2%  
2013 141 133 274 2 1,4% 8 6,0% 10 3,6%  
2014 140 130 270 3 2,1% 1 0,8% 4 1,5%  
2015 131 130 261 4 3,1% 3 2,3% 7 2,7%  
2016 126 122 248 4 3,2% 2 1,6% 6 2,4%  
2017 126 114 240 1 0,8% 2 1,8% 3 1,3%  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal        

 

 
 

A 15‐64 év közötti lakónépességhez képest a nyilvántartott álláskeresők arányszámának 

vizsgálatakor láthatjuk, hogy a nemek szerinti megoszlás változó képet mutat. Hol a férfiak, hol a 

nők vannak kedvezőbb helyzetben. Az adatok vizsgálata után elmondható, hogy szerencsés 

helyzetben van településünk, hiszen minden vizsgált évben csökkenés figyelhető meg az előző 

éves adatokhoz képest.  

 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportos adatai már aggasztóbb képet mutatnak. Látható, hogy 

a fiatal, pályakezdő korosztály és az idősebb, 50 év feletti korosztály jelenléte a meghatározó, akik 

pedig az egyik legsérülékenyebb célcsoportnak számítanak a munkaerőpiacon. 

 

A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

tekintetében ugyancsak szerencsésnek mondható a helyzet. A vizsgált időszak kiinduló évéhez 

képest nagyjából ötödére csökkent a tartós munkanélküliek száma. 
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Ez a csökkenés megfigyelhető a pályakezdő álláskeresők számának vizsgálatakor is, ott az utolsó 

vizsgált évben a harmadára csökkent a számuk az első vizsgált évhez képest. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek lehetőséget nyújt a települési önkormányzat a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedésük erősítésében tanácsadásokkal, illetve útmutatásokkal. 

Köztudott azonban, hogy a munkaerőpiacon az alacsony végzettségűek, főként a nők nem kapnak 

munkát, esélyük a közfoglalkoztatásban realizálódik. Kakasd Önkormányzata évről évre igyekszik 

az alacsony iskolai végzettségű nők közfoglalkoztatását-és ezzel együtt az elődleges munkaerő-

piaci kiszolgáltatottságukat csökkentve megoldani a lehetőségek mentén, amely többnyire a 

kommunális feladatok ellátására korlátozódik. 

A munkaerőpiacon az alacsony végzettségű nők számára a betanított munka és a civil szervezeti 

és/vagy alapítványi munka adhat még lehetőséget, de ezen lehetőségek száma a településen 

csekély. 

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 90,0% 82,0% 10,0% 18,0% 

2011 97,0% 90,0% 3,0% 10,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 

 
 

A fenti adatokból jól látható, hogy településünkön nemcsak magas az iskolai végzettséggel 

rendelkező népesség aránya, de az is elmondható, hogy a két vizsgált évben csökkent is az iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők száma.  
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c) közfoglalkoztatás 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 

 

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 foglalkoztatás esélyeihez való hozzáférést nagyban segíti a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi 

Központ Bonyhádi Kirendeltsége és az egyéb munkaügyi kirendeltségeken folyamatosan fennálló 

tanácsadás és információs szolgáltatás. Minden megjelenéskor (bármiféle célból) elsődleges 

szempont, hogy az ügyintézők igyekeznek az illetőnek megfelelő állásokat áttekinteni és 

felajánlani számára. Ezen kívül az információszolgálatnál az aktuális elhelyezkedési tájékoztatást 

minden betérő (akár nem álláskereső is) megkaphatja, és meg is megkapja. 

 

Kakasdról iskolába és munkába eljárók legfontosabb célpontja Bonyhád és Szekszárd. A település 

lakossága igazodik a piaci mechanizmus által diktált megváltozott feltételekhez. Kakasd a 6-os 

számú főút mellett helyezkedik el, a két város között. A település vonzáskörzetében két város 

található, ahol potenciális munkalehetőséget találhatnak az emberek. A közlekedés mindkét város 

irányába jó, viszont a munkalehetőségek miatt a lehetőségek Szekszárdon nagyobbak. A 

településen dolgozók zöme az önkormányzat, valamint az iskola és az óvoda alkalmazásában áll. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Az iskolai végzettség tekintetében folyamatosan növekszik a közép- és felsőfokú képesítést 

megszerzett lakosok aránya. A fiatalok kevésbé tartják vonzónak a települést a munkavállalás 

szempontjából, így veszélybe kerülhet a település munkaerő utánpótlása. A munkanélküliség és a 

fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében a helyi gazdaság és kereskedelem fellendítése, 

vállalkozás ösztönzés érdekében folyamatosan keressük a pályázati és beruházási lehetőségeket és 

együttműködünk a térségi Munkaügyi Központjával. A foglalkoztatás esélyeihez való hozzáférést 

nagyban segíti a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Bonyhádi Kirendeltsége és az 

egyéb munkaügyi kirendeltségeken folyamatosan fennálló tanácsadás és információs szolgáltatás. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

A felnőtt szakképzéshez történő hozzáférést a településen egy intézmény sem biztosítja. A 

gimnáziumi érettségi megszerzése a felnőttképzésben a községben nem lehetséges. 

A felnőtt szakképzéshez történő hozzáférést a járásközpontban, Bonyhádon a Laurus Alapítvány 

biztosítja. A 2006-ban alakult közhasznú, regionális hatókörű alapítvány fő tevékenysége az 

oktatás, felnőttképzés, a környezetvédelem és a civil szervezetek fejlesztése. Céljai elérése 

érdekében hazai és EU támogatással képzéseket, vetélkedőket, akciókat bonyolít le, projekteket 

generál, és bonyolít le, pályázatfigyelési, pályázatírási, tanácsadási, szolgáltatást nyújt, adományt 

közvetít, kiadványokat készít és terjeszt. 

http://munkaugy.cgr.hu/del-dunantuli-regionalis-munkaugyi-kozpont-bonyhadi-kirendeltseg/11934/
http://munkaugy.cgr.hu/del-dunantuli-regionalis-munkaugyi-kozpont-bonyhadi-kirendeltseg/11934/
http://munkaugy.cgr.hu/del-dunantuli-regionalis-munkaugyi-kozpont-bonyhadi-kirendeltseg/11934/
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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 % 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

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 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

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

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Az elmúlt évben az önkormányzat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők jelentős 

részét alkalmazta közfoglalkoztatásban. 

Amennyiben álláshely adódott a településen, az önkormányzat előnyben részesítette a 

nyilvántartott munkanélkülieket, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás sosem jelentett 

megoldást a munkanélküliek számára, hiszen csak rövid időre nyújtott segítséget, átmeneti 

jelleggel. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Önkormányzatunknak a foglalkoztatás területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetésről nincs 

tudomása. Ezzel kapcsolatos bejelentés az elmúlt években nem érkezett sem az önkormányzattal 

szemben, sem az önkormányzat felé, így sem a testi fogyatékkal, sem a megváltozott 

munkaképességgel élők, sem a nők, sem a mélyszegénységben élők/romák esetében nem valósul 

meg a hátrányos megkülönböztetés településünkön. 
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Annak ellenére, hogy hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban bejelentés nem érkezett az 

évek során, Önkormányzatunk fel van készülve arra is, ha a településen élő állampolgárt 

hátrányos megkülönböztetés éri. Ennek megfelelően a diszkrimináció elleni küzdelemben az első 

lépés annak elszenvedőit támogatni, és tájékoztatást adni, hogy milyen fórumokhoz fordulhatnak 

segítségért. (Egyenlő Bánásmód Hatóság, civil jogvédő szervezetek). 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A (mély)szegénységben élők jelentős részének a fő bevételi forrása kizárólag a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokból áll. A következő táblázatok az álláskeresési segélyben 

részesülők számát, arányát, a járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számát, és a 

rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek számát 

mutatja. 

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 % 

2012 1 275 0 0,0% 

2013 1 273 0 0,0% 

2014 1 250 0 0,0% 

2015 1 231 1 0,1% 

2016 1 229 2 0,2% 

2017 1 196 1 0,1% 

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 % 

2012 66 15 22,7% 

2013 52 6 11,5% 

2014 37 6 16,2% 

2015 34 11 32,4% 

2016 43 7 16,3% 

2017 20 5 25,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

 
 

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 

2012 16   1,25% 2 3,03% 

2013 7   0,55% 9 17,31% 

2014 4   0,32% 2 5,41% 

2015 3 3 0,24% 3 8,82% 

2016 3 4 0,24% 2 4,65% 

2017 1 4 0,08% 1 5,00% 

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

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

A lakásállományban számottevő változás nem volt, csak egyfajta lassú növekedés figyelhető meg.  

 

A lakóházak jelentős hányada lakott. A települési ingatlanok tulajdonjellege szerint legnagyobb 

arányban természetes személyek tulajdonát képezik. Az településen kizárólag egy- vagy 

többgenerációs családi házak találhatóak. 

 

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 

2012 617 na. na. na. na. na. na. na. 

2013 617 na. na. na. na. na. na. na. 

2014 617 na. na. na. na. na. na. na. 

2015 618 na. na. na. na. na. na. na. 

2016 620 na. na. na. na. na. na. na. 

2017 621 na. na. na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok       
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a) bérlakás-állomány 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez. 

 

b) szociális lakhatás 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma szinte évről-évre csökkent a vizsgált 

időszakban, az adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma nulla volt, az utolsó két 

vizsgált évre vonatkozóan pedig adatokkal nem rendelkezünk. 

 

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) 

2012 54 0 

2013 54 0 

2014 35 0 

2015 5 0 

2016 na. na. 

2017 na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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f) eladósodottság 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

A településen nem található nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás. 

A községben biztosított a vezetékes vízszolgáltatás, az áramszolgáltatás, a vezetékes 

gázszolgáltatás és a hulladékszállítás. A község csatornahálózatának kiépítése 2004-ben 

megtörtént. A lakások jelentős részében kiépített a vezetékes vízhálózat, biztosított a meleg 

folyóvíz. Belterületi útjainak kiépítettek. A település méreténél fogva helyi tömegközlekedés nincs.  

 

A községhez egy külterületi lakott rész tartozik: Széptölgyes. A Széptölgyesi lakosok számára 

ugyanazok a feltételek adottak, mint a belterületen élők számra: biztosított a vízellátás, az 

áramellátás, a vezetékes gázellátás, valamint a hulladékszállítás. A közlekedés az ő estükben a 

helyközi buszjáratokkal lehetséges. 

 

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.) 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 

 

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

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 
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c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

A HEP korábbi fejezetében említettük, hogy a közigazgatás és közszolgáltatás szempontjából az 

egészségügyben jelentős szerepet tölt be a háziorvosi ellátás, mellette pedig természetesen a 

védőnő, valamint a gyógyszertár működése a kakasdi lakosok életében.  

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) 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 
száma (esetszám) 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 
száma (TS 4601) 

2012 0 13399 na. na. 0 

2013 0 13439 na. na. 0 

2014 0 13637 na. na. 0 

2015 0 13371 na. na. 0 

2016 0 13721 na. na. 0 

2017 0 11438 na. na. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés    

 

Orvosi Rendelő, Házi- és gyermekorvosi rendelő 

Az orvosi rendelő a 6-os számú főút mentén található. A rendelőben Dr. Sásdi Zsuzsanna várja a 

betegeket. A felújított épület akadálymentesített, illetve saját parkolóval rendelkezik. Az épületben 

indukciós hurok található.  
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Rendelési idő: Hétfőtől csütörtökig: 8:30-tól 12:00-ig; pénteken: 12:00-től 15:00-ig 

 

Fogorvosi rendelő 

Dr. Haris Richárd Milán Bonyhádon várja betegeit (7150 Bonyhád, Május 1. utca 12.) hétfőn, 

szerdán, pénteken 9:00 és 15:00 óra között, illetve kedden és csütörtökön 13:00 és 19:00 óra között. 

 

Gyógyszertár 

Az aranysas gyógyszertár fiókgyógyszertára több éve nyitott meg, minden hétköznap 10 órától 12 

óráig várja a településen élőket. A gyógyszertárban található szekrény tetején látható képet Stekli 

Zsuzsanna készítette. 
 

Az orvosi ellátás jelenlétének köszönhetően a népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, az egészségügyi ellátórendszeren 

keresztül mindenki igénybe veheti. 

 

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

E területen belül is fokozott figyelmet fordítanak a szociálisan nehéz helyzetben élő várandósokra 

és a gyermeküket egyedül nevelő anyákra. 

A védőnő a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását a leendő szülők számára már 

várandós korban megkezdi: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások keretében. A 

terhesgondozás keretében életviteli tanácsokat ad, válaszol a kismama kérdéseire, felkészíti őt a 

szülésre és az újszülött fogadására. Ő az első szakember, akit értesíteni kell a baba megszületéséről 

és ő az, aki a hazaadást követő napokban elsőként meglátogatja a családot, hogy segítséget adjon a 

csecsemőápoláshoz (szoptatáshoz, fürdetéshez, öltöztetéshez, stb.). Hozzá lehet fordulni, ha gond 

van a szoptatással, etetéssel, a gyermek viselkedésével, alvásával, vagy súlyfejlődésével. 6 éves 

korig kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését és segít a családnak a familiáris és szociális gondok 

rendezésében. Telefonon, vagy a rendelőben fogadóóráján lehet megkeresni. 

Annak ellenére, hogy a védőnő tevékenysége középpontjában az általa gondozott családok 

egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll, 

igény esetén segítséget nyújt a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzátartozó 

nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében is. 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshelyek 

száma (TS 3201) 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2012 1 63 

2013 1 71 

2014 1 69 

2015 1 67 

2016 1 73 

2017 1 71 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 63 63 

2013 1 71 71 

2014 1 69 69 

2015 1 67 67 

2016 1 73 73 

2017 1 71 71 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Az orvosi ellátás jelenlétének köszönhetően a népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, az egészségügyi ellátórendszeren 

keresztül mindenki igénybe veheti. 

A prevenciós és szűrőprogramok több éve tervszerű keretek közt folynak, civil szervezetek, a 

közoktatási intézmények, a szociális szolgáltatások különböző területein. A programok az 

egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítását célozzák, a diákok, a speciális, és a 

magas kockázatú célcsoportokra és a lakosság körében egyaránt. A prevenciós és 

szűrőprogramokban a lakosság részvétele nem teljes körű, szükséges az egészségügyi 

ellátórendszer további fejlesztése, a preventív módszerek elterjesztése. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Az óvoda és iskola alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált 

nevelés-oktatása. A súlyos és halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

nevelése-oktatása a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe a szülő igénye, a 

gyermek állapota és a szakértői bizottság javaslatának figyelembevételével. Az intézmények 

kapcsolatrendszere kiterjedt, együttműködik mindazokkal a szervekkel, akik a későbbiekben a 

gyermekek életében jelentékeny szerepet töltenek majd be (iskolák, könyvtárak, művelődési 

házak, civil szervezetek, stb.). A jövő az integrált nevelés tárgyi, szakmai feltételeinek további 

fejlesztése, több fejlesztő játék beszerzése, az óvónők továbbképzésével fejlesztő óvodapedagógusi 

végzettségek megszerzése, a nemzetiségi nevelés eredményeinek többszöri bemutatása a települési 

rendezvényeken.  

A gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésükben jelentkező problémák feltárása, megoldása, a 

szükséges fejlesztő és rehabilitációs folyamatok megvalósítása több szakágazat együttes 

tevékenységével realizálódik, az egészségügyi, oktatási és szociális intézményrendszer szereplői 

közötti kapcsolati háló kiterjedtsége, a kapcsolatok intenzitása, minősége függvényében.  

 

A Bonyhádi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ mind a gyermekek testi-lelki-

szellemi fejlődésükben jelentkező problémák, mind pedig a felnőttek, családok életvitelében 

jelentkező – többek közt - mentális problémák feltárásért, megoldásáért rehabilitációs tanácsadást 

végez és fogadóórát tart. 

A nevezett intézmény a fentieken túl segít a konkrét esetek, kliensproblémák hatékony 

kezelésében és megoldásában, szükség szerint munkakapcsolatot épít ki és tart fent elsősorban az 

alábbi szervekkel:  

- a szociális szolgáltatást nyújtó intézményekkel  

- az egészségügyi ellátást nyújtó intézményekkel  

- az oktatási-nevelési intézményekkel 

- a gyermekjóléti szolgálattal  

- az önkormányzati illetékes bizottsággal  

- a polgármesteri hivatali irodákkal és azok munkatársaival,  

- a fogyatékosokat gondozó intézményeivel  

- egyéb önkormányzati intézményekkel  

- a rendőrséggel 

- foglalkoztatási szolgáltatókkal 

- a működő egyházakkal  
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- különböző – elsősorban szociális célokra szervezett – civil szerveződésekkel, 

alapítványokkal 

- más családsegítő intézményekkel  

 

Az önkormányzat kiváló kapcsolatot ápol a Bonyhádi Gondozási Központtal, amennyiben igény 

mutatkozik rá, akkor a rászorulóknak segít a kapcsolattartásban és a fejlesztő és rehabilitációs 

ellátáshoz való hozzáférés igénybevételében. Természetesen ezt a segítséget a társult településeken 

élők is igénybe vehetik. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az étrendek összeállításánál alapvető szempont az adott korcsoport számára javasolt egészséges 

táplálkozási normák figyelembevétele. További szempont, hogy az étrend összeállítása során 

érvényesüljön az egészségmegőrző és betegségmegelőző táplálkozás, a változatosság, az 

idényszerűség és korszerűség, mind a felhasznált nyersanyagok, mind az alkalmazott 

konyhatechnológiai eljárások esetében. 

 

Az elmúlt három évben csökkent a közétkeztetésben, a menzán kínált ételek só- és cukortartalma, 

több zöldséget és gyümölcsöt kínálnak a gyerekeknek, számos új étel jelent meg a menzákon és a 

szolgáltatók törekednek arra, hogy a hagyományos ételeket egészségesebben készítsék el – ez 

derült ki abból a 2017-es hatásvizsgálatból, amelyet az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 

megbízásából készített el az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

(OGYÉI). 

 

Az egészséget támogató iskolai környezet érdekében a kormány az elmúlt években számos 

intézkedést léptetett hatályba, ezek közül az egyik leghangsúlyosabb a közétkeztetésben kínált 

ételek összetételének szabályozása volt. A 2015 szeptemberétől kötelezően alkalmazandó 

közétkeztetési rendelet előírásaival a kabinet a gyermekekre fókuszált, ugyanis az egészséges 

táplálkozás alapvető fontosságú a fejlődésükhöz, mentális, szociális és fizikai jólétükhöz. A 

megfelelő étkezés javítja az iskolai teljesítményüket, mérhetően csökkenti a betegségek miatti 

hiányzásokat. Mivel a gyermekek idejük jelentős részét az óvodában, iskolában töltik, és a napi 

energiabevitelük 35-65 százalékát itt fogyasztják el, a köznevelési intézményeknek kiemelt 

jelentőségük van az egészséges táplálkozás feltételeinek biztosításában és az egészséges életmód 

kialakításában. Az intézmények táplálkozás-egészségügyi környezetének javítása és egészségessé 

tétele hosszú távú befektetést jelent az egészségbe, aminek pozitív hatásai a felnőttkorra is 

kihatnak. 

A három éve hatályba lépett úgynevezett menzarendelet meghatározza a különböző élelmiszerek 

felhasználásának gyakoriságát, szabályozza a nyersanyagok mennyiségét, az alapanyagok 

minőségét, és rögzíti azt is, hogy milyen gyakorisággal kell tejet vagy tejterméket, zöldséget-

gyümölcsöt, továbbá gabona alapú, ezen belül pedig teljes kiőrlésű élelmiszereket adni a 

gyermekeknek. Az „üres kalóriát” tartalmazó cukrozott ételeket, italokat, valamint a sófogyasztást 

is korlátozza. A jogszabály kötelezővé teszi a szakorvos által igazolt, diétás étkezést igénylők 

számára a megfelelő étrend biztosítását is. 
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A gyermekek mozgására az óvodában és az iskolában kiemelt figyelmet fordítanak a nevelők. Az 

iskolában délelőtti és délutáni sportfoglalkozások biztosítják a mindennapi testedzés lehetőségét: 

labdarúgás, asztalitenisz, nemzetiségi néptánc is a kínálat része. Illetőleg tanévközben az iskolás 

gyermekek számára heti egy alkalommal biztosított Bonyhádon az úszás is. A községben 

sportegyesület is működik, amely szeretettel várja a fiatal és idősebb sportolni vágyókat. 

A településen elérhető kínálat mellett a járásközpontban a sportprogramokhoz való hozzáférést 

több sportegyesület biztosítja, nekik a versenyszintű sportolás mellett célja a hobbiszintű 

rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, 

öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesületek tevékenysége főleg a labdarúgás, 

fittness, lovaglás, japán harcművészetek, röplabda, kosárlabda, ökölvívás, atlétika, airsoft és az 

asztalitenisz területére összpontosul a különböző korosztályok részvételével. Az egészséges 

életmód mellett hangsúlyt kap az egészséges környezet is. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az önkormányzat biztosítja az idősek számára a szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, 

közösségi alapellátás). A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül az önkormányzat 

képviselő-testülete az időskorúak számára temetési segélyt, köztemetést állapít meg. 

A településen a fogyatékos személyek számára nem állnak rendelkezésre helyi szolgáltatások, 

úgymint ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon és átmeneti 

ellátást nyújtó fogyatékosok gondozóháza. 

Kakasdon nincs ápolást, gondozást nyújtó intézmény. Ez csak a járásközpontban, Bonyhádon 

elérhető, a bonyhádi Idősek Otthona 55 idős embert képes befogadni, ellátásukról gondoskodni. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Nincs olyan tapasztalat, hogy a hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése megtörtént volna bármikor a szolgáltatások nyújtásakor. Az 

önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés miatt 

az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt nem indult eljárás. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításakor pozitív diszkriminációval segítjük a 

különböző célcsoporthoz tartozókat. (pl.: szegénységben élők, fogyatékkal élők, idősek).  

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Kakasd Község életében fontos szerepet tölt be a közösségi élet, amelynek egyik legfontosabb 

színtere a Faluház, mivel szimbolizálja a falu lakosságának összetartását. Már az építkezés során 

érzékelhető volt a falu közösségének összetartó ereje, ami mind a mai napig érezhető a Faluház 
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fenntartásában is. Ezt bizonyítják a minden évben megrendezésre kerülő tradicionális bálok: 

disznótoros bál, vadászbál, locsolóbál, szüreti bál és a szilveszteri bál.  

Közösségi színtérként működik még a településen a helyi Kábel TV, amely kiváló információs 

csatorna a lakosok számára. 

A Kakasd Község Társadalmi életében jelentős szerepet játszanak a különböző egyesületek, 

klubok. Ezek a szervezetek rendkívül pozitív hatást gyakorolnak a helyi társadalmi és 

közművelődési színtérre, de tevékenységük kiterjed a község határain túlra is. Ennek okán a 

Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat minden évben részt vesz a Bukovinai Találkozások 

valamely helyszínén. A civil szervezetek munkájában jól látható a lakossági aktivitás. 

 

A jelenleg működő civil szervezetek: 

 

Sebestyén Ádám Székely Társulat 

A társulat 1972-ben alakult, Sebestyén Ádám alapította. Egyesületté 1998-ban alakult, az alapítók 

száma 37 felnőtt tag. A társulat célja a Kakasdon élők összefogása, elsődlegesen a népművészet, a 

néphagyományok ápolása és továbbfejlesztése és ezen keresztül a település kulturális életének 

megőrzése, Sebestyén Ádám munkásságának folytatása, a hagyományok felelevenítése, 

megőrzése. A társulat rendelkezik felnőtt és gyerek csoporttokkal is. A létszám megalakulásuk óta 

folyamatosan nő. 

 

Kakasdi Sportegyesület 

A kakasdi fiatalok és a felnőttek fociszeretete már régóta jellemzi őket a pályán. Csapatunk a 

Megye I. osztályában játszik. Az edzések és a mérkőzések is a kakasdi sportpályán kerülnek 

megrendezésre. 

 

Kakasd Iskolásaiért Szülői Egyesület 

Az egyesület közreműködik az iskola szabadidős és kulturális rendezvényeinek 

megszervezésében, lebonyolításában és hozzájárul ezek megvalósításának költségeihez. Anyagi és 

személyi segítséggel támogatja a tanulók különféle tanulmányi és sportversenyeken, táborokon, 

kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvételét, különös tekintettel a rászoruló 

hátrányos helyzetű diákok kiadásaira, az esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Támogatja azon 

rendezvények, vetélkedők, kirándulások megszervezését és lebonyolítását, amelyek az iskolai 

környezet és a lakókörnyezet épített és természeti értékeinek bemutatására, védelmére, 

megóvására irányul. Szülők részére ismeretterjesztő előadásokat szerveznek, gyemeknevelési, 

tanulási kérdésekkel kapcsolatos témákban. Feladatuk, az iskolának a falu életében betöltött 

szerepe elismertetéséhez való segítségnyújtás, emellett nonprofit vásárok szervezése és 

lebonyolítása, külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása. Az egyesület együttműködik hasonló 

célokat ellátó társadalmi szervezetekkel is. 

 

Kakasdi Nyugdíjasok Egyesülete 

Az egyesület 1994-ben alakult 54 fővel, ma 88 főt számlálnak. Tagjaik nyugdíjasok, 

rokkantnyugdíjasok. Az egyesület célja az érdekképviselet, a tagok összetartása. Havonta tartanak 

összejöveteleket, egészségügyi, bűnmegelőzési előadásokat szerveznek különböző szakemberek 

bevonásával. Évente többször szerveznek kirándulásokat, az egyesület lehetőségeihez mérten 

igyekszik üdülőjegyeket biztosítani tagjaik számára. Az önkormányzat támogatásával már hét 

alkalommal tartották meg az Idősek Napja című rendezvényt. Távlati terveik között szerepel a 

Nyugdíjasok Napközi Otthonának létrehozása. 
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Kakasdi Német Kisebbségi Egyesület 

A legfőbb céljaik: 

- német anyanyelv megőrzése, oktatása, a nemzeti hagyományok ápolása; 

- nemzetiségi hagyományok ifjúsággal történő megismertetése; 

- környezetvédelem; 

- együttműködés a működési területen található valamennyi önkormányzattal; 

- non profit bemutatkozó kiállítások és vásárok szervezése; 

- kulturális rendezvények szervezése és megtartása; 

- együttműködés hasonló célokat ellátó társadalmi szervezettel; 

- külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása; 

- német nemzetiség általános érdekképviselete; 

- kapcsolattartás egyházakkal. 

 

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

 

Az etnikai konfliktusok, a viszonylag alacsony lakosságszámból adódóan nem jellemzőek a 

településen. Abban az esetben, ha konfliktus adódik a falusi élet hétköznapjaiban a lakosság 

szintjén, azokról is csak a bejelentések alapján lehet tudomást szerezni.  

Amennyiben a településen előfordulna rasszista indítékból elkövetett támadás, vagy olyan 

társadalmi csoportok közötti konfliktus, amelynek vélelmezhetően etnikai dimenziója is van, az 

önkormányzat felelőssége, hogy hatékonyan fellépjen az ilyen konfliktusok és jogsértések 

megelőzése érdekében, ám erre a tudatos és hatékony kommunikáció miatt az elmúlt években nem 

volt példa a településen. 

 

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

 

A falu lakosságának összefogó ereje több ízben megnyilvánul: helyi sportpálya felújításában és 

fenntartásában, út felújításokban, iskolaudvar szépítésében (a Kakasd Iskolásaiért Szülői Egyesület 

– KISZE részt vétele), árvizek esetén a károsultaknak való segítségnyújtásban. A közösségi 

szolidaritást jelképezi például a Családsegítő Központ és a védőnő által szervezett ruhabörze, 

illetve élelmiszerosztás. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen nem működik roma nemzetiségi Önkormányzat. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A prevenciós és szűrőprogramokban a lakosság 

részvétele nem teljes körű. 

A preventív módszerek elterjesztése mellett 

hangsúly helyezése a szűrőprogramokban való 

részvétel ösztönzésére és a szűrőprogramokra 

való eljuttatás segítésére. 

A tartós munkanélküliség megszüntetésére 

nincsenek megfelelő, működő intézkedések 

Képzések tartása és tréningek, tanácsadás 

nyújtása a munkanélküliek körében a 

településen. 

A pályakezdő álláskeresők számának további 

csökkentése érdekében megfelelő, működő 

intézkedésekre van szükség. 

Olyan intézkedéseket kell kezdeményezni, 

amelyek támogatják, és közvetítőkön, 

ellenőrzőkön keresztül segítik azokat a 

munkáltatókat, akik pályakezdő álláskeresőket 

alkalmaznának. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

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

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

lakhatási helyzete   

 

A demográfiai vizsgálatokból jól látszik, hogy a 0-17 éves gyermekek a lakosság majd’ 17 %-át 

teszik ki. Nemcsak nemenkénti megoszlásuk közel azonos, amely követi a lakosság egészének 

nemenkénti megoszlásának arányát, hanem a férfiak és nők között képviselt arányukat tekintve is 

közel azonos nagyságot képviselnek a lakosság körében. 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

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) 843 907 1 750 48,17% 51,83% 

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

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 107 127 234 6,11% 7,26% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 30 29 59 1,71% 1,66% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 530 494 1 024 30,29% 28,23% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 64 82 146 3,66% 4,69% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 112 175 287 6,40% 10,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 

 
 



 45 

 
 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma 23 22 -1 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 26 11 -15 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 26 23 -3 

Összesen 75 56 -19 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

 

Sajnos a gyermekek számának vizsgálatakor az vizsgált 10 éves időtávban csökkenés figyelhető 

meg. 

 

A fogyatékossággal élő gyermekek száma és arányára vonatkozóan adatokkal az Önkormányzat 

nem rendelkezik.  

 

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) 

2012 0 0 

2013 na. na. 

2014 na. na. 

2015 na. na. 

2016 2 na. 

2017 4 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A védelembe vett és veszélyeztetett gyermekek számát a falu jegyzője tartja számon. Védelembe 

vett gyermek az, akinek szülője vagy törvényes képviselője az alapellátások önkéntes 

igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a 

gyermek fejlődése még a családban biztosítható. A veszélyeztetettség olyan, a gyermek vagy más 

személy által tanúsított, magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, 

amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja.  

Szerencsés módon településünkön elenyésző volt a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

7/2007 (IV.2.) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló helyi rendelet kimondja a gyermekek 

gyermekvédelmi törvényben foglalt jogainak, érdekeinek és kötelezettségeinek érvényesítését, 

mely szerint: Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

 

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 113 

2013 83 

2014 78 

2015 57 

2016 56 

2017 36 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma évről évre csökken, ami 

magyarázható az egy főre jutó jövedelem növekedésével, az ingyenes tankönyv, valamint az 

igényelhető ingyenes étkezés bevezetésével, de akár a csökkenő gyereklétszámmal is. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

A helyi önkormányzat képviselő testülete a következő ellátásokat biztosítja a gyermekek számára: 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

Gyermekjóléti alapellátások 

- Gyermekek napközbeni ellátás 

- Óvoda 

- Iskola, iskolai napközi 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Gyermekek átmeneti gondozás 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 

 

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

E területen belül is fokozott figyelmet fordítanak a szociálisan nehéz helyzetben élő várandósokra 

és a gyermeküket egyedül nevelő anyákra. 

 

A védőnő a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását a leendő szülők számára már 

várandós korban megkezdi: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások keretében. A 

terhesgondozás keretében életviteli tanácsokat ad, válaszol a kismama kérdéseire, felkészíti őt a 

szülésre és az újszülött fogadására. Ő az első szakember, akit értesíteni kell a baba megszületéséről 

és ő az, aki a hazaadást követő napokban elsőként meglátogatja a családot, hogy segítséget adjon a 

csecsemőápoláshoz (szoptatáshoz, fürdetéshez, öltöztetéshez, stb.). Hozzá lehet fordulni, ha gond 

van a szoptatással, etetéssel, a gyermek viselkedésével, alvásával, vagy súlyfejlődésével. 6 éves 

korig kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését és segít a családnak a familiáris és szociális gondok 

rendezésében. Telefonon, vagy a rendelőben fogadóóráján lehet megkeresni. 

 

Annak ellenére, hogy a védőnő tevékenysége középpontjában az általa gondozott családok 

egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll, 

igény esetén segítséget nyújt a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzátartozó 

nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében is. 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshelyek 

száma (TS 3201) 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2012 1 63 

2013 1 71 

2014 1 69 

2015 1 67 

2016 1 73 

2017 1 71 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 63 63 

2013 1 71 71 

2014 1 69 69 

2015 1 67 67 

2016 1 73 73 

2017 1 71 71 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

A HEP korábbi fejezetében említettük, hogy a közigazgatás és közszolgáltatás szempontjából az 

egészségügyben jelentős szerepet tölt be a háziorvosi ellátás, mellette pedig természetesen a 

védőnő, valamint a gyógyszertár működése a kakasdi lakosok életében.  

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) 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 
száma (esetszám) 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2012 0 13399 na. na. 0 

2013 0 13439 na. na. 0 

2014 0 13637 na. na. 0 

2015 0 13371 na. na. 0 

2016 0 13721 na. na. 0 

2017 0 11438 na. na. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés    

 

 

Orvosi Rendelő, Házi- és gyermekorvosi rendelő 

Az orvosi rendelő a 6-os számú főút mentén található. A rendelőben Dr. Sásdi Zsuzsanna várja a 

betegeket. A felújított épület akadálymentesített, illetve saját parkolóval rendelkezik. Az épületben 

indukciós hurok található.  

Rendelési idő: 

Hétfőtől csütörtökig: 8:30-tól 12:00-ig 

Pénteken: 12:00-től 15:00-ig 
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Fogorvosi rendelő 

Dr. Haris Richárd Milán Bonyhádon várja betegeit (7150 Bonyhád, Május 1. utca 12.) hétfőn, 

szerdán, pénteken 9:00 és 15:00 óra között, illetve kedden és csütörtökön 13:00 és 19:00 óra között. 

 

Gyógyszertár 

Az aranysas gyógyszertár fiókgyógyszertára több éve nyitott meg, minden hétköznap 10 órától 12 

óráig várja a településen élőket. A gyógyszertárban található szekrény tetején látható képet Stekli 

Zsuzsanna készítette. 
 

Az orvosi ellátás jelenlétének köszönhetően a népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, az egészségügyi ellátórendszeren 

keresztül mindenki igénybe veheti, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb idős ember nem 

ismeri az egészséges életmódot, nincsenek tisztában az elsődleges és másodlagos megelőzés 

mikéntjeivel, továbbá a testi és lelki egészség megőrzésével. 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A településen bölcsőde, családi napközi nem működik, így a 0-3 éves korosztály részéről nem 

rendelkezünk adatokkal a speciális ellátási igények tekintetében. 

 

A település óvodája minden beiratkozni vágyó 3-7 év közötti gyermeket fogad. A családok eltérő 

szociális helyzete miatt az intézmény feladata az elfogadásra és együttműködésre nevelés. Az 

óvodában lehetőség van sajátos nevelési igényű gyermekek, illetőleg beilleszkedési, tanulási és 

magatartás zavaros gyermekek fogadására is. Együttes nevelésben történik az ő ellátásuk, mellette 

a gyógypedagógus egyéni fejlesztést is tart számukra. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Célja: Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

Hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek 

szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. 

Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely 

településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve 

szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. 

A gyermekjóléti központ feladatai: 

a.) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 

csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít 

- kapcsolattartási ügyeletet 

- kórházi szociális munkát, 

- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

- jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

- családkonzultációt,  
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- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet; 

b.) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében 

- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén 

a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 

tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, 

a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző 

pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 

- együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 

bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző 

pártfogását, 

- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál 

és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást 

végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek 

megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

- utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve a gyermek családjába 

történő visszailleszkedéséhez, 

- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális 

segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít; 

c.) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára; 

d.) elkészíti a szociális diagnózist. 

 

e) gyermekvédelem 

 

A családokat és gyermekeket számos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás segíti szociális 

körülményeik javításában, amely a Bonyhádi Gondozási Központ  Család- és Gyermekjóléti 

Központ esetében információnyújtásból, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésből, 

tanácsadásból, közvetítésből, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokon való részvételből, 

szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozásából, családok átmeneti otthonából, 

átmeneti nevelésből és eseti gondozásból áll. 

Információ nyújtására évről-évre mindig nagy kereslet mutatkozik, csakúgy, mint a hivatalos 

ügyekben való közreműködés, tanácsadás, közvetítés, tárgyalásokon való részvétel, szociális 

válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, átmeneti otthon és nevelés, valamint eseti 

gondozás szolgáltatások esetében. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. 

 

Anyaotthonok a település környékén: 

• Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ – Családok Átmeneti 

Otthon (Dombóvár)  

• Bölcső Alapítvány és Egyesület (Szekszárd)  

• CSSK Családok Átmeneti Otthona (Szekszárd) 
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A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 

2009. október 1. napjával lépett hatályba. A családvédelmi koordinációért felelős szerv a 

gyámhivatal. A bántalmazottak a Bonyhádon működő Család- és Gyermekjóléti Központhoz is 

fordulhatnak, ahol ilyen esetben családgondozással próbálnak segítséget nyújtani számukra, 

szükség esetén pedig megadják azt az ingyenesen hívható számot, amelyen keresztül az ún. védett 

házakba való elhelyezést lehet kérni. 

 

Az ingyenesen hívható telefonszámon, illetve a hivatalos szerveknél nem csak a bántalmazottak, 

hanem bármely állampolgár bejelentést tehet. A bejelentő adatait zártan kell kezelni, tehát sem a 

bántalmazó, sem a bántalmazott számára nem derülhet ki, hogy mely személy tette a bejelentést. 

A rendőrség ugyancsak partner a családon belüli erőszak megelőzésében. A családon belüli 

erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására 

kiadott 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás értelmében, ha a családon belüli erőszak körébe tartozó, 

személy elleni erőszakos (fizikai vagy nemi erkölcs elleni) cselekmény miatt érkezik bejelentés, a 

rendőr köteles a helyszínen haladéktalanul megjelenni. 

 

A témában a legfontosabb helyi szervezetek és elérhetőségeik: 

 

Bonyhádi Gondozási Központ 

Cím: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 29. 

Telefon: 0674/451-820 

email: gkperczel@gmail.com 

 

Család és Gyermekjóléti Központ 

cím: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27. 

telefon: 0674/451-414 

email: gyermekjoleti.bonyhad@gmail.com 

 

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

 

A gyermekek mozgására az óvodában és az iskolában kiemelt figyelmet fordítanak a nevelők. Az 

iskolában délelőtti és délutáni sportfoglalkozások biztosítják a mindennapi testedzés lehetőségét: 

labdarúgás, asztalitenisz, nemzetiségi néptánc is a kínálat része. Illetőleg tanévközben az iskolás 

gyermekek számára heti egy alkalommal biztosított Bonyhádon az úszás is. A községben 

sportegyesület is működik, amely szeretettel várja a fiatal és idősebb sportolni vágyókat. 

A településen elérhető kínálat mellett a járásközpontban a sportprogramokhoz való hozzáférést 

több sportegyesület biztosítja, nekik a versenyszintű sportolás mellett célja a hobbiszintű 

rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, 

öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesületek tevékenysége főleg a labdarúgás, 

fittness, lovaglás, japán harcművészetek, röplabda, kosárlabda, ökölvívás, atlétika, airsoft és az 

asztalitenisz területére összpontosul a különböző korosztályok részvételével. Az egészséges 

életmód mellett hangsúlyt kap az egészséges környezet is. 

 

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

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez. 

mailto:gkperczel@gmail.com
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése 
opcionális.) 

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2012 na. na. na. na. na. na. 

2013 na. na. na. na. na. na. 

2014 na. na. na. na. na. na. 

2015 na. na. na. na. na. na. 

2016 na. na. na. na. na. na. 

2017 na. na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok     

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Hátrányos megkülönböztetésről nincsenek információink, az óvoda és iskolai intézmények, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, továbbá a családsegítő szolgáltatások és juttatások 

segítik a hátrányos helyzetbe került gyermekek, gyermekes családok életkörülményeinek mielőbbi 

javulását és a gyermekek egészséges fejlődését, a gyermekek érdekeit és esélyegyenlőségét tartva 

szem előtt. 

 

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

keretein belül 

 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat esetében a hátránykompenzáló szolgáltatások nagyban 

hozzájárulnak a hátrányos helyzetbe került gyermekek és szüleik szociális helyzetének 

javulásához, ami információnyújtásból, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésből, 

tanácsadásból, közvetítésből, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokon való részvételből, 

szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozásából, családok átmeneti otthonából, 

átmeneti nevelésből és eseti gondozásból áll. Ezek a hátránykompenzáló juttatások tekintettel a 

gyermekek és gyermekes családok szociális státuszára és az oktatási intézményekben történő 

részvétel céljából minden jogosult számára egyenlő feltételek mellett elérhető, a törvény által 

szabályozott keretek között. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Az egyéni fejlődés szempontjából a nevelésnek és oktatásnak meghatározó szerepe van. Az ezzel 

szemben támasztott egyik legnagyobb kihívás a sokféle különbségből fakadó hátrányoknak az 

oktatás eredményességére gyakorolt, összegző negatív hatásainak ellensúlyozása. A nevelési-
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oktatási intézmények „hagyományos” oktatási formákkal nem képesek társadalmi hátrányok 

kiegyenlítésére, azonban a gyermekek, tanulók egyéni adottságaihoz igazított pedagógiai folyamat 

hozzájárulhat a negatívumok, a nehézségek, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai sikerességének növeléséhez, ezáltal a továbbtanulási lehetőségeik 

bővítéséhez. Az esélyegyenlőség érvényesülésének legfontosabb szempontjai: 

- a halmozottan hátrányos helyzetűek teljes körű azonosítása, 

- a 3 évet betöltött gyermekek óvodába íratása. 

 

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

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

 

A településen német nemzetiségi óvoda fogadja a gyermekeket, elhelyezésük 3 csoportban 

történik. A csoportok összetétele részben osztott. Az intézményben szakképzett dajkák, 

óvópedagógusok, német nemzetiségű óvópedagógusok és egy utazópedagógus - aki logopédusi, 

illetve fejlesztő pedagógusi feladatokat is ellát – dolgoznak. Az intézményben jelenleg egy sajátos 

nevelési igényű gyermeket részesítenek különleges bánásmódban. A nevelők és a szülők közötti 

közvetlen kapcsolat a gyermekek maximális fejlődését szolgálják. A kapcsolattartás formái: közös 

kirándulások, ünnepélyek nyitottá tétele, szülő-gyermek foglalkozások, szülői értekezletek. 

 

Az óvoda gyermekképe: 

A cél olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdaggá, településükhöz kötődötté, nyitottá, 

érdeklődővé, önértékelésre képessé, együttműködővé válnak a jövőben. Az óvónők segítik, hogy 

környezetét és hagyományait ismerő és tisztelő, illetve embertársait szerető felnőttekké váljanak. 

Legfőbb cél, hogy a gyermekek szociális magatartása alkalmassá tegye őket az iskolai élet 

megkezdésére. 

 

Az óvodai nevelés alapvető feladatai: 

- érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, 

- esztétikai nevelés, 

- irodalmi nevelés, zenei nevelés, 

- értelmi és anyanyelvi nevelés megvalósítása, 

- nemzetiségi nyelv ápolása, 

- kisebbségi és más kultúrához kötődő hagyományok és szokások ápolása. 

 

A nevelők és az oktatók folyamatosan fejlesztik, képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz 

igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. 

 

Tudatos, tervszerű munkával, komplex módon segítik a gyermekek személyiségfejlődését az 

óvodai tevékenységrendszer sajátos egészében. A gyermekek életének ritmusát a közösség jeles 

napjai határozzák meg: születés- és névnapok, szüreti felvonulás, Márton-napi felvonulás, 

karácsony, farsang, húsvét, Anyák napja, Gyereknap, Ballagás és a nemzeti ünnepek. 

 



 56 

Az óvodára vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja: 

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) 

2012 50 3 65 1 50 0 

2013 58 3 60 1 52 0 

2014 54 3 60 1 59 0 

2015 61 3 60 1 60 0 

2016 68 3 60 1 59 0 

2017 71 3 60 1 63 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés     

 

Az iskola elérhetőségei: 

Bezerédj Amália Általános Iskola Tagintézmény 

Igazgató: Lamoly Istvánné 

Cím: 7122 Kakasd, Rózsadomb 55. 

Tel./Fax: 06-74/431-796 

Web: http://bezeredj-kakasd.hu 

 

A Bezerédj Amália Általános Iskola története 

A kakasdi első iskola 1720-ban épült. Az első tanító Willmang Kristóf volt, aki egyben jegyzője is 

volt a falunak. A belaci iskola 1724-ben épült, s itt az első tanító Sauli János volt. Mindkét iskola 

fenntartója a hitközség volt, amely ebbeli kötelességének lilkiismeretesen megfelelt. 

 

Az első kakasdi iskola épületében mintegy 2-300 gyerek számára volt hely. Itt előszőr egy tanító 

volt és időnként egy segédtanító állt rendelkezésre. A tanítók utánképzése maguk a tanítók által 

történt. Kiszemeltek egy-egy jó tanulót, aki hivatásának érezte a tanítóságot és kedve is volt hozzá. 

Általában a tanítói családokból választottak, s így aztán tanítói dinasztiák alakultak ki. 1878-ban az 

iskolaszék határozata alapján már két tanító taníthatott az iskolában. Így az elkövetkezendő 22 

évben, 1878-tól 1900-ig összesen 13 tanító működött másodállásban, mert nem találtak állandó 

tanítót. 

 

1900-ben Székely Hedvig lett az új magyar tanító, aki 31 éven át tanított Kakasdon. 1906-ban az 

iskolaszék határozata alapján egy harmadik tanítói állást is létesítettek. A belaci iskola első tanítója 

Sauli János, az első bevándorlók közé tartozott. Az iskola egy helyiségből állt és kb. 60 fő volt a 

tanulók létszáma. Itt minden osztályt egy tanító tanított egészen 1935-ig. Ekkor Belac Kakasdhoz 

http://bezeredj-kakasd.hu/
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való csatolásával az iskola további működtetése is Kakasdhoz tartozott. Ezzel befejeződött az, 

hogy 6 osztályt egy tanító tanítson. 

 

1897-ben az iskolaszék egy mezőgazdasági továbbképző, un. vasárnapi iskolát létesített. Itt az 

oktatás minden vasárnap délelőtt 9-óráig tartott. Minden résztvevőnek 3 évig kellett tanulnia, 

hogy az iskolaibizonyítványt megkaphassa. Ez a továbbképző iskola 1942-ig működött, amikor 

bevezették a 7. osztályt. 

 

A Bezerédj házaspár a kisdedovók létesítése mellett a nagyobb gyermekek tanulási lehetőségére is 

gondolt. 1850-ben egy új, két tantermes iskolát építettek a községnek, a nagy iskolát, amely a 

templommal mellett épült. Ez az épület ma már nem létezik, a telek helyén családi ház áll. 

Fenntartása az egyházközség feladata volt. Egy 1896-os vizitáció megállapította, hogy ezt a 

feladatot nagyon lelkiismeretesen végzi az egyházközség. Jó állapotban van az iskola, és a 

követelményeknek megfelel. 

 

Később a mai posta közelében még egy iskolát létesítettek, az un. alsó iskolát. Többek elmondása 

szerint az új iskola régen óvoda volt, majd 1907-ben iskolává alakították át. 1955-ben pedig egy 

nagytermet építettek hozzá. Jellegzetessége, hogy kívülről mindig sárgára meszelték, s ezért 

később itt letelepült székelyektől a sárga iskola elnevezést kapta. Wágner Péter ny. tanító 

elmondása szerint előbb lakóház volt, majd kocsma, s aztán alakították át iskolává. 

Kakasd iskolájának vezetői kántortanítók voltak, akik a templomi teendők elvégzése mellett az 

iskolaigazgatói tisztet is ellátták. Az egyházközösség és az iskolaszék vezetői nagy súlyt fektettek 

arra, hogy jó hanggal és orgonajátéktudással rendelkező egyén foglalja el ezt az állást. A 

jelentkezőket mindig az iskolaszék véleményezte, a kiválasztás pedig szavazás alapján történt.  

 

Az iskola mellett 1896-ban egy nyári menedékházat is létesítettek Kakasdon: Községileg 

segélyezett Rom. Kath. nyári menedékház néven. Azonban Widemann Józsefné Anton Mária 

vezetőnek 1933-ban történő elhalálozásával a menedékház megszűnt, mert a község tovább nem 

vállalta a költségeit. 

 

Idővel a templom melletti iskola megszűnt, és 1960-ban megépült a rózsa dombon a ma is 

használatos épület. Ekkor az "alsó iskola"-ban még mindig folytak a tanulmányok. A 1990-es 

években a diákok az első három osztályt az "alsó iskolában", az ezt követő 5 osztályt már a "felső", 

az az a mai iskolában végezték el. Az alsó iskolában 3-4 tanár volt jelen az első három osztály 

mellett, illetve a helyi pap tartotta a hittan órákat. Az iskola 4 épület részből állt: egy nagy 

tanterem, két kisebb (amely közül az első a 90'-es évek elejétől német nyelv teremmé lett 

átalakítva) illetve egy hátsó épületből, amelyben női és férfi wc található. 

A '90-es évek végén az alsó iskolát megszüntették, majd később értékesítették az ingatlant. Ekkor 

az alsó osztályok is felkerültek a rózsa dombi iskolába. 

 

Az Iskola ma 

A mai iskolások már sokkal jobb körülmények között tanulhatnak, mint elődeik. Az oktatást 

központosítva egy épületben történik, amely több tanteremmel, saját könyvtárral, tornateremmel, 

illetve az utóbbi években történt padlás kihasználás keretein belül új informatika teremmel lett 

gazdagabb. Az iskola területének korábban kihasználatlan területére játszóteret létesítettek az 

alsós osztályok örömére. Az udvarban található továbbá egy nagy méretű testnevelés pálya futball 

kapukkal, illetve kosárpalánkokkal és egy röplabda pálya. 
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Az általános iskola, amelynek fenntartója a Tamási Tankerületi Központ, ma 8 évfolyammal, 

összesen 8 általános iskolai osztállyal működik, 100 feletti gyermeklétszámmal. 

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 % 

2011/2012 60 64 124 42 33,9% 

2012/2013 53 63 116 42 36,2% 

2013/2014 53 58 111 41 36,9% 

2014/2015 52 56 108 41 38,0% 

2015/2016 53 50 103 48 46,6% 

2016/2017 54 49 103 42 40,8% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 
helyek 

Tanév 

Az általános iskolai osztályok 
száma a gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon összesen 1-8 évfolyamon összesen db 

2011/2012 0 8 1 

2012/2013 0 8 1 

2013/2014 0 8 1 

2014/2015 0 8 1 

2015/2016 0 8 1 

2016/2017 0 8 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali 
oktatásban 

Tanév 

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

Fő 

2011/2012 12 

2012/2013 17 

2013/2014 17 

2014/2015 10 

2015/2016 16 

2016/2017 15 

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

 

 
 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

A nevelők és az oktatók folyamatosan fejlesztik, képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz 

igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. Szakképzett dajkák és utazó gyógypedagógus 

áll rendelkezésre. 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
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Hátrányos megkülönböztetésről és a gyermekek jogellenes elkülönítéséről nincsenek 

információink, az intézmények, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, továbbá a 

családsegítő szolgáltatások és juttatások segítik a hátrányos helyzetbe került gyermekek, 

gyermekes családok életkörülményeinek mielőbbi javulását és a gyermekek egészséges fejlődését, 

a gyermekek érdekeit és esélyegyenlőségét tartva szem előtt. 

Amennyiben a jövőben hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés történne, a 

gyermekek és tanulók kivétel nélkül meg fogják kapni a szükséges szakmai támogatást. 

 

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

mutatkozó eltérések 

 

Az általános iskolai intézményben végzett pedagógiai munka hatékonyságát mérő országos 

vizsgálatok eredményeinek területén hiányosságok mutatkoznak. 

Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltéréseket a Klebersberg Intézményfenntartó Központ méri, arról mélyebb 

információnk nincs. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ intézményi átvételét megelőzően 

a BONI által fenntartott intézményekben egységes nevelési-oktatási program valósult meg, így 

eltérés nem volt, ezért az intézmények közötti, a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás 

hatékonyságában mutatkozó eltéréseket nem áll módunkban bemutatni. 

 

Az önkormányzat az iskolai eredményesség területén az alábbi, iskolai teljesítményt befolyásoló 

tényezők fennállását vizsgálhatja, de erre nem került sor a HEP készítése során: 

• a szülők iskolai végzettsége, a család anyagi helyzete, az általuk meghatározott társadalmi 

helyzet és a velük összefüggő egyéb tényezők; 

• az otthoni tárgyi feltételek, felszerelések (számítógép, íróasztal, könyvek, stb.) megléte vagy 

hiánya. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A Bonyhádi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ esetében a hátránykompenzáló 

szolgáltatások nagyban hozzájárulnak a fogyatékos, rászoruló és/vagy hátrányos helyzetben lévő 

gyermekek és szüleik szociális helyzetének javulásához, ami információnyújtásból, hivatalos 

ügyek intézésében való közreműködésből, tanácsadásból, közvetítésből és eseti gondozásból áll, 

ami a fogyatékos, rászoruló és/vagy hátrányos helyzetben lévő gyermekek érdekeit, minőségibb 

életvitelét és fejlődését szolgálják.  

Hátránykompenzáló juttatások tekintettel a fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek és 

gyermekes családok szociális státuszára és az oktatási intézményekben történő részvétel céljából 

minden jogosult számára egyenlő feltételek mellett elérhetőek, a törvény által szabályozott keretek 

között.  

 

A fentiek mellett: 

Az oktató-nevelő munkában kiemelt szerepet kap az együttműködésre nevelés, a gyermekek 

társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, a környezetben egyre gyakrabban előforduló 

külső, káros tényezők kiküszöbölése, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, valamint az egészségre 

és kulturált életmódra való nevelés. A célok eléréséhez a kötelező órakereten kívül az iskola a 

további lehetőségeket szervezi tanulóinak: 
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• német kétnyelvű- és nemzetiségi oktatást kínál, 

• informatikai képzést biztosít, 

• integrált oktatásról gondoskodik, 

• szakköröket, sportfoglalkozásokat hirdet meg, 

• erdei iskolát, osztálykirándulásokat szervez, 

• egészségnevelési programról gondoskodik, 

• kulturális intézményekbe szervez látogatásokat. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Fiatalok, gyermekek csökkenő száma, 

elvándorlása (a településen több az elvándorlás, 

mint az állandó jellegű odavándorlás, emellett a 

település öregedési indexe évről évre nő). 

A település vonzóvá tétele 

munkahelyteremtéssel, több szórakozási és 

művelődési lehetőséggel, élhető településkép 

kialakításával, parkok közterek, játszóterek 

építésével, családi vállalkozások támogatásával 

és letelepedési segély nyújtásával. 

Az önkormányzat célcsoporttal (gyermekek) 

kapcsolatos statisztikái, felmérései hiányosak. 

Helyi (önkormányzati) adatbázis (táblázatok, 

diagramok, statisztikák) létrehozása, havi 

szintű adatgyűjtéssel és éves szintű értékelő 

jelentésekkel. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja (Alaptörvény, 

Munkatörvénykönyv), de a már meglévő esélyegyenlőtlenségek okainak feltárását és 

felszámolását nem írja elő egyetlen jogszabály sem. A nemek közötti egyenlőség tekintetében a jogi 

szabályozás megfelel az EU előírásainak, azonban a jogérvényesítés területén tapasztalhatók 

problémák. 

 

A nők gazdasági szerepére és esélyegyenlőségére azért is kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk, mert 

a lenti táblázatból jól látható, hogy a település népességének több mint felét a nők alkotják. Kiemelt 

célcsoportként való kezelésüket támasztja alá az is, hogy nem csak a település összlakossága 

tekintetében képviselnek jelentős tömeget, hanem az aktív (15-64 év) életkori csoportban is, ahol 

közel azonos arányt képviselnek, mint a férfiak. 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

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) 843 907 1 750 48,17% 51,83% 

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

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 107 127 234 6,11% 7,26% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 30 29 59 1,71% 1,66% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 530 494 1 024 30,29% 28,23% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 64 82 146 3,66% 4,69% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 112 175 287 6,40% 10,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítését, 

a családbarát munkahelyek kialakítását, a munka és a magánélet összeegyeztetését. 

Munkáltatóként eleget tesz az egyenlő munkáért, egyenlő bér követelményének. 

 

A településen a női elhelyezkedéséket tekintve változó az esély. Alapesetben egyenlő, azonban 

időről-időre változik, ahogy a munkalehetőségek jellege is változik. Van, amikor a nők kerülnek 

előnybe.  

Általánosságban elmondható, hogy a nők átlagos iskolai végzettsége magasabb, minek 

következtében nagyobb arányban foglalkoztatják őket a szellemi, felsőfokú végzettséget igénylő 

munkakörökben, mint a férfiakat. A férfiak körében magasabb a munkanélküliség, a nők viszont 

hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon, és hátrányaikat erősítheti egy esetleges 

gyermekvállalás.  

A nők foglalkoztatását (foglalkoztathatóságát) gátló főbb akadályok közt meghatározó szerepet 

játszik a munkaerő-piaci kereslet – kínálat alakulása, de számos akadály létezik még, melyet nem a 

munkaerő-piac determinál. Ezek helyi szinten történő feltárása óhatatlanul szükséges, hiszen az 

akadályok egy részének elhárítása az önkormányzat, a helyi társadalom közreműködésével 

megoldható.  

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást 

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

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

A nők között kiemelten hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok: 

• a 45 feletti nők, 

• a pályakezdők, 

• a gyesen lévő, illetve kisgyermekes anyukák a munkába visszatérni vágyók. 

 

Az esélyegyenlőség elősegítése szempontjából önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy támogassa 

és foglalkoztassa a gyedről, gyesről, családtag ápolásáról visszatérőket. Az önkormányzat 

törekszik támogatni a munkaerő piacon elhelyezkedni vágyó nőket, illetve tanulásukat, 

szakképzéshez jutásukat is. 

A foglalkoztatást elősegítő programokban való részvétel a nők körében népszerűbb. A Munkaügyi 

Központtól kapott visszajelzések szerint a beiskolázott nők a képzéseket 98-100%-ban sikerrel 

zárják. 

 

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) 

2012 652 623 614 595 38 28 

2013 655 618 631 590 24 28 

2014 644 606 620 593 24 13 

2015 625 606 608 589 17 17 

2016 624 605 601 585 23 20 

2017 607 589 600 576 7 13 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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 66 

 
 

 

 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Ahogy már a fentiekben megírtuk, az önkormányzat törekszik támogatni a munkaerő piacon 

elhelyezkedni vágyó nőket, illetve tanulásukat, szakképzéshez jutásukat is. 

A foglalkoztatást elősegítő programokban való részvétel a nők körében népszerűbb. A Munkaügyi 

Központtól kapott visszajelzések szerint a beiskolázott nők a képzéseket 98-100%-ban sikerrel 

zárják. Ezeknek a tanfolyamoknak egyrészt az a célja, hogy az álláskereső személyek könnyebben 

találjanak munkát maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló 

emberek minél fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévő munkahelyük megtartására. 

A sikeres részvétel magas száma nem mutat mást, mint a munkaügyi központ tanfolyamokra 

vonatkozó támogatásainak sikerét és a tanfolyamok céljainak teljesülését. 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nőknek is lehetőséget nyújt a települési 

önkormányzat a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük erősítésében tanácsadásokkal, illetve 

útmutatásokkal. 

Köztudott azonban, hogy a munkaerőpiacon az alacsony végzettségűek, főként a nők nem kapnak 

munkát, esélyük a közfoglalkoztatásban realizálódik. Kakasd Önkormányzata évről évre igyekszik 

az alacsony iskolai végzettségű nők közfoglalkoztatását-és ezzel együtt az elődleges munkaerő-

piaci kiszolgáltatottságukat csökkentve megoldani a lehetőségek mentén, amely többnyire a 

kommunális feladatok ellátására korlátozódik. 

A munkaerőpiacon az alacsony végzettségű nők számára a betanított munka és a civil szervezeti 

és/vagy alapítványi munka adhat még lehetőséget, de ezen lehetőségek száma a településen 

csekély. 

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 90,0% 82,0% 10,0% 18,0% 

2011 97,0% 90,0% 3,0% 10,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 

 
 

A fenti adatokból jól látható, hogy településünkön nemcsak magas az iskolai végzettséggel 

rendelkező népesség aránya, de az is elmondható, hogy a két vizsgált évben csökkent is az iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők száma.  
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

Az Önkormányzat célja, hogy a településen ne valósuljon meg a hátrányos megkülönböztetés, és a 

férfiak és a nők átlagos keresete közel megegyezzen. Az Önkormányzat ennek a törekvésének 

minden évben eleget is tesz, hiszen hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén az 

önkormányzathoz, vagy az önkormányzattal szemben bejelentés az elmúlt évek alatt nem érkezett.  

 

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.) 

 

A településen a vizsgált időszakban nem működött sem bölcsőde, sem családi napközi, így erre 

vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. 

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.) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

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) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatgyűjtés  
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A településen német nemzetiségi óvoda fogadja a gyermekeket, elhelyezésük 3 csoportban 

történik. A csoportok összetétele részben osztott. Az intézményben szakképzett dajkák, 

óvópedagógusok, német nemzetiségű óvópedagógusok és egy utazópedagógus - aki logopédusi, 

illetve fejlesztő pedagógusi feladatokat is ellát – dolgoznak. Az intézményben jelenleg egy sajátos 

nevelési igényű gyermeket részesítenek különleges bánásmódban. A nevelők és a szülők közötti 

közvetlen kapcsolat a gyermekek maximális fejlődését szolgálják. A kapcsolattartás formái: közös 

kirándulások, ünnepélyek nyitottá tétele, szülő-gyermek foglalkozások, szülői értekezletek. 

Az óvodára vonatkozó adatokat az alábbi táblázat mutatja: 

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) 

2012 50 3 65 1 50 0 

2013 58 3 60 1 52 0 

2014 54 3 60 1 59 0 

2015 61 3 60 1 60 0 

2016 68 3 60 1 59 0 

2017 71 3 60 1 63 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés     

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

E területen belül is fokozott figyelmet fordítanak a szociálisan nehéz helyzetben élő várandósokra 

és a gyermeküket egyedül nevelő anyákra. 

A védőnő a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását a leendő szülők számára már 

várandós korban megkezdi: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások keretében. A 

terhesgondozás keretében életviteli tanácsokat ad, válaszol a kismama kérdéseire, felkészíti őt a 

szülésre és az újszülött fogadására. Ő az első szakember, akit értesíteni kell a baba megszületéséről 

és ő az, aki a hazaadást követő napokban elsőként meglátogatja a családot, hogy segítséget adjon a 

csecsemőápoláshoz (szoptatáshoz, fürdetéshez, öltöztetéshez, stb.). Hozzá lehet fordulni, ha gond 

van a szoptatással, etetéssel, a gyermek viselkedésével, alvásával, vagy súlyfejlődésével. 6 éves 

korig kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését és segít a családnak a familiáris és szociális gondok 

rendezésében. Telefonon, vagy a rendelőben fogadóóráján lehet megkeresni. 

Annak ellenére, hogy a védőnő tevékenysége középpontjában az általa gondozott családok 

egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll, 

igény esetén segítséget nyújt a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzátartozó 

nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében is. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshelyek 

száma (TS 3201) 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2012 1 63 

2013 1 71 

2014 1 69 

2015 1 67 

2016 1 73 

2017 1 71 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

 
 

 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 63 63 

2013 1 71 71 

2014 1 69 69 

2015 1 67 67 

2016 1 73 73 

2017 1 71 71 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak az esetek többségében a családon belül marad, hiszen 

a nőket, illetve a családokat érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A 

jelzőrendszer működtetésével (védőnői hálózat, gyermek és ifjúsági felelősök, orvosok, 

gyermekvédelmi és szociális intézmények), illetve az egyre hathatósabb rendőri tevékenység 

eredményeként növekszik az ilyen típusú ügyek száma. A településen nem jellemző a családon 

belüli vagy nőket érő erőszak. 

 

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

otthona) 

 

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. 

 

Anyaotthonok a település környékén: 

• Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ – Családok Átmeneti 

Otthon (Dombóvár) 

• Bölcső Alapítvány és Egyesület (Szekszárd) 

• CSSK Családok Átmeneti Otthona (Szekszárd) 

 

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 

2009. október 1. napjával lépett hatályba. A családvédelmi koordinációért felelős szerv a 

gyámhivatal. A bántalmazottak a Bonyhádon működő Család- és Gyermekjóléti Központhoz is 

fordulhatnak, ahol ilyen esetben családgondozással próbálnak segítséget nyújtani számukra, 

szükség esetén pedig megadják azt az ingyenesen hívható számot, amelyen keresztül az ún. védett 

házakba való elhelyezést lehet kérni. 

 

Az ingyenesen hívható telefonszámon, illetve a hivatalos szerveknél nem csak a bántalmazottak, 

hanem bármely állampolgár bejelentést tehet. A bejelentő adatait zártan kell kezelni, tehát sem a 

bántalmazó, sem a bántalmazott számára nem derülhet ki, hogy mely személy tette a bejelentést. 

A rendőrség ugyancsak partner a családon belüli erőszak megelőzésében. A családon belüli 

erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására 
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kiadott 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás értelmében, ha a családon belüli erőszak körébe tartozó, 

személy elleni erőszakos (fizikai vagy nemi erkölcs elleni) cselekmény miatt érkezik bejelentés, a 

rendőr köteles a helyszínen haladéktalanul megjelenni. 

 

A témában a legfontosabb helyi szervezetek és elérhetőségeik: 

 

Bonyhádi Gondozási Központ 

Cím: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 29. 

Telefon: 0674/451-820 

email: gkperczel@gmail.com 

 

Család és Gyermekjóléti Központ 

cím: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27. 

telefon: 0674/451-414 

email: gyermekjoleti.bonyhad@gmail.com 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az önkormányzati intézményekben és ezzel a helyi közéletben is túlnyomó többségben vannak a 

női alkalmazottak. Betöltött állásuknál fogva központi szerepet játszanak a helyi közszemlélet 

formálásában, a helyi társadalom alakításában. 

Ezen kívül a nők nagy számban és aktívan képviseltetik magukat a település több civil 

szervezeteiben és együtteseiben is. Példaként említhetjük a Csillagösvény Népdalkört, amelyben 

túlnyomó többségben nők vannak jelen, ugyanígy a Német Kisebbségi Egyesület népdalkörében 

is. 

 

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

kezdeményezések 

 

A roma, cigány, beás nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül 

nevelő anyák, valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak 

a munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos 

családmodelljében keresendő, még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban 

van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív 

sztereotípiák. A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, 

amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni. 

A gyermek születését követően általában az otthon maradó szülő magányosnak érzi magát. 

Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól eltér, és fellép a félelem a 

„más”-tól. Ezért a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát 

környezetet indokolt teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. 

A családon belüli erőszak nem magánügy. Számos nemzetközi egyezmény és javaslat kimondja, 

hogy a családon belüli nők és gyerekek elleni erőszak a nőkkel szembeni diszkrimináció egyik 

formája, és ezért ennek megszüntetése állami feladat. Egy ilyen mértékű társadalmi problémát 

egyetlen civil szervezet sem tud egymaga megoldani.  

 

Kakasdon, tekintve a település méretét, nőket érintő társadalmi problémák nem merülnek fel, így 

nem volt szükség olyan intézkedések bevezetésére, amelyek ezt a problémát oldották volna fel. 

 

mailto:gkperczel@gmail.com
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A kisgyermeket nevelő anyák munkaerő-piacra 

való visszatérése nehéz. 

Bölcsődei intézmény vagy férőhelyek 

kialakítása, óvodai nyitvatartási idejének 

igazítása a szülői igényekhez, egyéb munkaerő-

piaci és családi feladatok összeegyeztetését 

segítő szolgáltatások kialakítása 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

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) 843 907 1 750 48,17% 51,83% 

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

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 107 127 234 6,11% 7,26% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 30 29 59 1,71% 1,66% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 530 494 1 024 30,29% 28,23% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 64 82 146 3,66% 4,69% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 112 175 287 6,40% 10,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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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 

2012 213 325 538 

2013 207 334 541 

2014 205 325 530 

2015 204 318 522 

2016 200 320 520 

2017 198 315 513 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idősek, illetve a nyugdíjasok is szívesen végeznek, vagy végeznének jövedelemkiegészítő 

tevékenységeket, bár ennek esélye a munkaerőpiacon egyre kisebb, kivéve, ha speciális 

szaktudással rendelkeznek. 

Azok az idősebb (általában az 55 év feletti) munkavállalók is nehéz helyzetben vannak, akiknek 

megromlik az egészségi állapota, megváltozik a munkaköre vagy akit az átszervezés érint, hiszen 

aki ebben a korban munkanélkülivé válik, annak az elhelyezkedési esélye igen kicsi, illetve a 

munkaerőpiacon sokkal kiszolgáltatottabb. 

Általánosságban elmondható, hogy a településen élő idős emberek úgy biztosítják maguknak az 

aktív időskort, hogy önmaguk és szűkebb családjuk számára zöldséget termesztenek, kisállatokat 

tenyésztenek, illetve többgenerációs családok esetében segítenek a szülőknek a munkaerőpiacon 

való helytállásban azzal, hogy a családban élő kisgyermekek felügyeletét átvállalják, pl. segítenek 

az óvodába és/vagy iskolába járás körüli teendőkben. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 

Általánosságban elmondható, hogy a településen élő idős emberek úgy biztosítják maguknak az 

aktív időskort, hogy önmaguk és szűkebb családjuk számára zöldséget termesztenek, kisállatokat 

tenyésztenek, illetve többgenerációs családok esetében segítenek a szülőknek a munkaerőpiacon 

való helytállásban azzal, hogy a családban élő kisgyermekek felügyeletét átvállalják, pl. segítenek 

az óvodába és/vagy iskolába járás körüli teendőkben. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az elmúlt évek alatt nem érkezett sem az önkormányzathoz, sem az önkormányzat ellen olyan 

bejelentés, amely az időseknek a foglalkoztatás területén kialakult hátrányos 

megkülönböztetéséről szólt 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 % 

2012 66 3 5% 27 na. #ÉRTÉK! 

2013 52 5 10% 19 na. #ÉRTÉK! 

2014 37 2 5% 11 na. #ÉRTÉK! 

2015 34 2 6% 11 na. #ÉRTÉK! 

2016 43 5 12% 12 na. #ÉRTÉK! 

2017 20 4 20% 5 na. #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR      
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Annak ellenére, hogy hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban bejelentés nem érkezett az 

évek során, Önkormányzatunk fel van készülve arra is, ha a településen élő állampolgárt 

hátrányos megkülönböztetés éri. Ennek megfelelően a diszkrimináció elleni küzdelemben az első 

lépés annak elszenvedőit támogatni, és tájékoztatást adni, hogy milyen fórumokhoz fordulhatnak 

segítségért. (Egyenlő Bánásmód Hatóság, civil jogvédő szervezetek). 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az önkormányzat biztosítja az idősek számára a szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, 

közösségi alapellátás). A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül az önkormányzat 

képviselő-testülete az időskorúak számára temetési segélyt, szociális kölcsönt, köztemetést állapít 

meg. 

A településen a nappali ellátásban részesülő időskorúak száma nulla, ahogy azt a lenti táblázat is 

mutatja, holott a 65 évnél idősebb népesség számában lassú, de folyamatos emelkedés figyelhető 

meg. 

 

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 % 

2012 234 0 0,00% 

2013 244 0 0,00% 

2014 254 0 0,00% 

2015 273 0 0,00% 

2016 287 0 0,00% 

2017 299 0 0,00% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Az időskorúak járadékában részesítettek száma a településen a vizsgált időszakban szintén nulla. 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

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

5701) 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A HEP korábbi fejezetében említettük, hogy a közigazgatás és közszolgáltatás szempontjából az 

egészségügyben jelentős szerepet tölt be a háziorvosi ellátás, mellette pedig természetesen a 

védőnő, valamint a gyógyszertár működése a kakasdi lakosok életében.  

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) 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Orvosi Rendelő, Házi- és gyermekorvosi rendelő 

Az orvosi rendelő a 6-os számú főút mentén található. A rendelőben Dr. Sásdi Zsuzsanna várja a 

betegeket. A felújított épület akadálymentesített, illetve saját parkolóval rendelkezik. Az épületben 

indukciós hurok található.  

Rendelési idő: Hétfőtől csütörtökig: 8:30-tól 12:00-ig; Pénteken: 12:00-től 15:00-ig 

 

Fogorvosi rendelő 

Dr. Haris Richárd Milán Bonyhádon várja betegeit (7150 Bonyhád, Május 1. utca 12.) hétfőn, 

szerdán, pénteken 9:00 és 15:00 óra között, illetve kedden és csütörtökön 13:00 és 19:00 óra között. 

 

Gyógyszertár 

Az aranysas gyógyszertár fiókgyógyszertára több éve nyitott meg, minden hétköznap 10 órától 12 

óráig várja a településen élőket. A gyógyszertárban található szekrény tetején látható képet Stekli 

Zsuzsanna készítette. 
 

Az orvosi ellátás jelenlétének köszönhetően a népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, az egészségügyi ellátórendszeren 

keresztül mindenki igénybe veheti, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb idős ember nem 

ismeri az egészséges életmódot, nincsenek tisztában az elsődleges és másodlagos megelőzés 

mikéntjeivel, továbbá a testi és lelki egészség megőrzésével. 

 

A közgyógyellátásra való jogosultságról a lakóhely szerint illetékes járási hivatal dönt. A 

közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállása esetén a járási hivatal határozatában 

megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a jogosultság kezdő időpontját és a gyógyító 

ellátások elismerhető költsége figyelembe vételével a gyógyszerkeret összegét. A járási hivatal 

döntése alapján azok száma, akik közgyógyellátásra voltak jogosultak a vizsgált években, az 

alábbiak szerint alakultak: 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 54 

2013 52 

2014 40 

2015 60 

2016 52 

2017 49 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/kozgyogyellatas/Kozgyogyellatasi_igazolvany_felhasznalasa
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 

 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés (A táblázat kitöltése és elemzése 
opcionális.) 

Év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2013 na. na. na. na. na. na. na. 

2014 na. na. na. na. na. na. na. 

2015 na. na. na. na. na. na. na. 

2016 na. na. na. na. na. na. na. 

2017 na. na. na. na. na. na. na. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés      

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Elmondható, hogy a településen működő számítástechnikai tanfolyamok tárt karokkal várják az 

idősebb korosztályt is, ahol a fiatalabbak szívesen segítséget nyújtanak számukra az alapvető 

ismeretek elsajátításában. Ezt azért is tartjuk kiemelendőnek, mert mindannyiunk életét 

gyökeresen változtatja meg a digitalizáció, s mivel az idősek száma Magyarországon, s így a 

településünkön is folyamatosan emelkedik, fontos, hogy számukra olyan programok induljanak, 

amelyek a felhasználói ismereteket terjesztik. 

Sajnos önkormányzatunknak nincsenek az idősek informatikai jártasságára vonatkozó konkrét, 

rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák 

kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi 

programjainak megalkotása során. 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

Év 

Összes 
megkérdezett 

Számítógépet használni tudók száma Internetet használni tudók száma 

Fő Fő % Fő % 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 

 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen (A táblázat 
kitöltése és elemzése opcionális.) 

Év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2013 na. 

2014 na. 

2015 na. 

2016 na. 

2017 na. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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) 

2012 1 6 626 0 1 

2013 1 6 066 0 2 

2014 1 6 210 0 1 

2015 1 6 077 0 1 

2016 1 6 133 0 1 

2017 1 5 902 0 2 

Forrás: TEIR    

 

Általánosságban elmondható, hogy a különféle kulturális intézmények közül a művelődési házak 

esnek legközelebb a lakóhelyhez: a nagyobb városokban átlagosan 18, a kisebb településeken 13 

percre. Részben a könnyűelérhetőség tükröződik abban a tényben, hogy a fesztiválok, helyi 

rendezvények és a sokszor ezeket szervező, illetve ezeknek helyet adó művelődési házak vonzzák 

a legnagyobb közönséget. Ez a településen sincs másképp, ahol elérhető a lakosság, így az idősek 

számára is egy leltári egységben gazdag könyvtár és 2 db közművelődési intézmény. 

A település közművelődési intézményeire a könnyű elérhetőség mellett a vegyes összetételű és 

színvonalú programkínálat jellemző, ahol minden korosztály megtalálja a számára kívánatos 

programot, ennek következtében nemcsak széles, de heterogén is a látogatói kör. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A legtöbb idős ember nem ismeri az egészséges 

életmódot, nincsenek tisztában az elsődleges és 

másodlagos megelőzés mikéntjeivel, továbbá a 

testi és lelki egészség megőrzésével. 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 

alkalomszerű szűrések, szervezett, célzott 

népegészségügyi szűrővizsgálatok 

biztosítására, amiken az idősek részvételét 

ösztönözni kell, a vizsgálatokra való 

eljuttatásukat biztosítani kell, ehhez eszköz 

lehet a településen életmód tanácsadások, 

egészségfejlesztő közösségi programok 

szervezése. 

Az idősek számítástechnikai és informatikai 

jártassága nem kielégítő. 

Idősek számára számítástechnikai oktatások 

tartása, online ügyintézés megtanítása 

számukra és az internetes álláskeresési portálok 

bemutatása, használata. 

Az önkormányzat célcsoporttal kapcsolatos 

statisztikái, felmérései hiányosak. 

Helyi (önkormányzati) adatbázis (táblázatok, 

diagramok, statisztikák) létrehozása, havi 

szintű adatgyűjtéssel és éves szintű értékelő 

jelentésekkel. 
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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) 

 

A településen fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai 

adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. Az adatok gyűjtése az elsődleges jövőbeni cél. A 2001. évi 

népszámlálási adatok szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember volt Magyarországon, amely a 

lakosság 5,7 %-a. 

 

A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása 2001. évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Mozgáskorlátozott 43,6 % 

Látássérült  14,4 % 

Értelmi fogyatékos       9,9 % 

Hallássérült  10,5 % 

Egyéb   21,6 % 

 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint 457 ezer fő vallotta magát fogyatékkal élőnek, mely a 

népesség 4,6 %-a. Népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása 2011. évben: 

 

Mozgáskorlátozott  44,8 % 

Látássérült   15,8 % 

Értelmi fogyatékos       8,19 % 

Hallássérült              13,73 % 

 

A fogyatékkal élő emberek és családtagjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, így 

az Önkormányzatnak alapvető feladata, hogy olyan környezetet teremtsen és működtessen, 

melyben egyenlő esélyek érvényesülnek a mindennapi életünk során; a lakhatás és közlekedési 

eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 

kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és szórakoztatás területén is. 

 

Önkormányzatunk folyamatosan próbál gondoskodni olyan környezet kialakításáról, mely 

megteremti egyenlő esélyeiket a foglalkoztatáshoz, hiszen a fogyatékossággal élő személyek 

hátrányos helyzetükből adódóan:  

➢ napi életvitelüket nehezen tudják önállóan megoldani,  

➢ célpontjai a betörőknek,  

➢ szükségük van személyi segítségre,  

➢ többségük szerényen él,  

➢ aki rokkantként ment nyugdíjba, annak még nehezebb az élete.  
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A fentiekből egyenesen következik: élelemre keveset költenek, nem tudják megvenni a minőségi 

alapanyagokat ételeikhez, gyógyszerkiváltásnál szelektálnak, hiába kellene mindet kiváltani, de 

akkor nem jut élelemre. 

 

A településen élő megváltozott munkaképességű személyek számát, nemenkénti megosztásban az 

alábbi táblázat mutatja. Magas számuk miatt (a lakónépesség közel 10 %-át képviselik) a 

fogyatékkal élők helyezének javítására és esélyegyenlőségük megteremtésére kiemelten szükség 

van. 

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 

2012 75 100 175 

2013 70 98 168 

2014 68 95 163 

2015 64 88 152 

2016 65 79 144 

2017 67 71 138 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az Önkormányzatnak, nincs arról tudomása, hogy fogyatékkal élő személyt hátrányos 

megkülönböztetés érte volna bármikor is a foglalkoztatás területén. Sem az Önkormányzathoz, 

sem az Önkormányzattal szemben nem érkezett ilyen jellegű bejelentés az elmúlt évek során. 
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

A településen a fogyatékos személyek számára nem állnak rendelkezésre önálló életvitelt 

támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Önkormányzatunknak nincsenek e területen rendelkezésre álló adatai az elemzéshez, tekintettel 

arra, hogy a vonatkozó adatok, adattáblák kitöltése jogszabályban nem előírt kötelezettség az 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem történt meg. Az 

Önkormányzat tisztában van azzal, hogy a jövőben a középületekbe való akadálymentes bejutás 

biztosítása mellett fontos az épületen belüli közlekedés feltételeinek megteremtése minden 

közintézményben. A település fokozatosan és folyamatosan igyekszik továbblépni a 

kommunikációs akadálymentesítés megvalósítsa terén, valamennyi fogyatékossággal rendelkező 

személy számára biztosítva a tájékozódás lehetőségét az alábbi intézkedések megvalósításával: 

- A gyengénlátók, színtévesztők számára érzékelhető nagyságban, formában, színben kell 

elkészíteni a tájékoztatást szolgáló látványelemeket. 

- A vakok számára hanggal, tapintható, letapogatható, megfogható elemekkel kell kiépíteni 

az információs elemeket. 

- A hallássérültek számára a hangos információkat szöveggel, képekkel, fénnyel kell 

kiegészíteni. 

- Az egészségügyi ellátásban résztvevőknek figyelemmel kell lenni a fogyatékkal élők 

érzékenységére, törekedni kell a rehabilitáció, a társadalmi beilleszkedés elősegítésére, és 

arra, hogy ne erősítsék a betegségtudatot abból kiindulva, hogy a fogyatékosság nem 

betegség, hanem állapot. 

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

Községünkben a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatosan történik. 

Célunk a teljes körű akadálymentesítés megvalósítása, elérése. Önkormányzat folyamatosan keresi 

azokat a lehetőségeket/pályázatokat, mely segítik a települést az infrastrukturális és 

infokommunikációs akadálymentesítés teljes körű megvalósítása során. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

A munkahelyek többsége a településen még nem akadálymentesített. Mint mindenhol, az új 

beruházás, felújítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak akadálymentesített környezet 

biztosításával történhet. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési 

dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés 
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szempontrendszere. Ennek elősegítése érdekében az Önkormányzat támogat és bíztat minden 

olyan kezdeményezést, amely a helyi vállalkozások akadálymentesítésére irányul. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban 

általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere, így mind a 

fizikai, mind az infokommunikációs akadálymentesség követelményeinek megpróbál a jövőben is 

eleget tenni az Önkormányzat. Infrastrukturális fejlesztéseknél, létesítmények, térhasználat 

közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe vettük és érvényesíjük az egyetemes tervezés 

elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. Az 

egyetemes tervezés során alkalmazott módszerek: 

- a termékek és szolgáltatások kialakításánál figyelembe vettük/vesszük, hogy a minél 

többen tudják őket használni nemre, korra, képességekre és életállapotra való tekintet 

nélkül és a szolgáltatásokat igénybe venni alkalmazkodás nélkül, 

- az épület és az abban kialakítandó szolgáltatások úgy kerültek/kerülnek 

megtervezésre/átalakításra, hogy a fogyatékkal élő emberek számára is hozzáférhetőek 

legyenek, 

- az épület és az abban kialakított/kialakítandó szolgáltatások úgy kerültek/kerülnek 

megtervezésre/átalakításra, hogy használatuk és/vagy igénybevételük kényelmes és 

biztonságos legyen, továbbá önálló használata minden ember számára biztosítottá váljon, 

ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez 

speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. 

 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

A településen a fogyatékos személyek számára nem állnak rendelkezésre helyi szolgáltatások, 

úgymint ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon és átmeneti 

ellátást nyújtó fogyatékosok gondozóháza. 

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  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Önkormányzatunk tisztában van azzal, hogy a fogyatékos személynek joga van a számára 

akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre, így az akadálymentesítés 

folyamatos, köszönhetően annak, hogy az Önkormányzat az adódó pályázati lehetőségeket 

kihasználja. A település fizikai akadálymentesítése mellett meg fogjuk valósítani a kommunikációs 

akadálymentesítést is. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A település intézményeinek teljes körű 

akadálymentesítése még nem megoldott 

Fel kell készülnünk fogyatékkal élők 

fogadására, így szükséges az intézmények teljes 

körű akadálymentesítése, pályázati forrásból. 

A fogyatékkal élők számára nincsenek 

akadálymentes szolgáltatások és tartalmak, így 

azok létrehozása szükséges. 

Fel kell készülnünk fogyatékkal élők 

fogadására, így a weblapok, webes felületek és 

tartalmak akadálymentesítése épp olyan 

szükségszerű, mint az intézmények 

akadálymentesítése. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Lásd a HEP 2. Stratégiai környezet bemutatása c. fejezet 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program 

térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása c. pontját. 

 

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

bemutatása 

 

A helyi önkormányzat jó kapcsolatot ápol a helyi nemzetiségi csoportokkal, egyesületekkel, amely 

megnyilvánul a közös programok szervezésében. Ilyen például az évente megrendezett 

hagyományos disznótoros a településen, amelyen megtalálhatók az itt élő népcsoportok íz világa 

szerint elkészített hagyományos ételek. 

 

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

 

Lásd a HEP 2. Stratégiai környezet bemutatása c. fejezet 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program 

térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása c. pontját. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Kakasdi Német Nemzetiséget összefogó szervezetek 

Kakasdon hosszú idő óta működik Német Nemzetiségi Önkormányzat, emellett létrejött egy 

Német Kisebbségi Egyesület is. 

A legfőbb céljaik: 

- német anyanyelv megőrzése, oktatása, a nemzeti hagyományok ápolása; 

- nemzetiségi hagyományok ifjúsággal történő megismertetése; 

- környezetvédelem; 

- együttműködés a működési területen található valamennyi önkormányzattal; 

- non profit bemutatkozó kiállítások és vásárok szervezése; 

- kulturális rendezvények szervezése és megtartása; 

- együttműködés hasonló célokat ellátó társadalmi szervezettel; 

- külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása; 

- német nemzetiség általános érdekképviselete; 

- kapcsolattartás egyházakkal. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában jelenleg nem jelentős, 

kizárólag a települési rendezvények támogatására korlátozódik. Jelen gazdasági helyzetben a civil 

szervezetek esélyegyenlőségi tárgyú pályázatokon való részvétele támogathatja a feladatok 

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

 

A for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában jelenleg nem 

jelentős, kizárólag a települési rendezvények támogatására korlátozódik. Jelen gazdasági 

helyzetben a for-profit szereplők esélyegyenlőségi tárgyú pályázatokon való részvétele 

támogathatja a feladatok ellátását. 
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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 helyzetelemzés előkészítésében és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok jellemzőinek 

feltárásában résztvevők a településen dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, 

közművelődési szakemberek, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, valamint a civil szervezetek 

képviselői. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A HEP tervezete a Polgármesteri Hivatalban, a település honlapján közzétételre kerül, így az 

elkészült anyagról bárki elmondhatja véleményét, javaslatait.  

 

A képviselő-testület által elfogadott dokumentum a település honlapján hozzáférhető lesz, mely 

alapján biztosítható lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 
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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 

A prevenciós és szűrőprogramokban a 

lakosság részvétele nem teljes körű. 

A preventív módszerek elterjesztése 

mellett hangsúly helyezése a 

szűrőprogramokban való részvétel 

ösztönzésére és a szűrőprogramokra 

való eljuttatás segítésére. 

A tartós munkanélküliség 

megszüntetésére nincsenek megfelelő, 

működő intézkedések 

Képzések tartása és tréningek, 

tanácsadás nyújtása a munkanélküliek 

körében a településen. 

A pályakezdő álláskeresők számának 

további csökkentése érdekében 

megfelelő, működő intézkedésekre van 

szükség. 

Olyan intézkedéseket kell 

kezdeményezni, amelyek támogatják, és 

közvetítőkön, ellenőrzőkön keresztül 

segítik azokat a munkáltatókat, akik 

pályakezdő álláskeresőket 

alkalmaznának. 

Gyermekek 

Fiatalok, gyermekek csökkenő száma, 

elvándorlása (a településen több az 

elvándorlás, mint az állandó jellegű 

odavándorlás, emellett a település 

öregedési indexe évről évre nő). 

A település vonzóvá tétele 

munkahelyteremtéssel, több 

szórakozási és művelődési lehetőséggel, 

élhető településkép kialakításával, 

parkok közterek, játszóterek építésével, 

családi vállalkozások támogatásával. 

Az önkormányzat célcsoporttal 

(gyermekek) kapcsolatos statisztikái, 

felmérései hiányosak. 

Helyi (önkormányzati) adatbázis 

(táblázatok, diagramok, statisztikák) 

létrehozása, éves szintű adatgyűjtéssel 

és éves szintű értékelő jelentésekkel. 

Nők 

A kisgyermeket nevelő anyák 

munkaerő-piacra való visszatérése 

nehéz. 

Bölcsődei intézmény vagy férőhelyek 

kialakítása, óvodai nyitvatartási 

idejének igazítása a szülői igényekhez, 

egyéb munkaerő-piaci és családi 

feladatok összeegyeztetését segítő 

szolgáltatások kialakítása. 

Idősek 

A legtöbb idős ember nem ismeri az 

egészséges életmódot, nincsenek 

tisztában az elsődleges és másodlagos 

megelőzés mikéntjeivel, továbbá a testi 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 

alkalomszerű szűrések, szervezett, 

célzott népegészségügyi 

szűrővizsgálatok biztosítására, amiken 
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és lelki egészség megőrzésével. az idősek részvételét ösztönözni kell, a 

vizsgálatokra való eljuttatásukat 

biztosítani kell, ehhez eszköz lehet a 

településen életmód tanácsadások, 

egészségfejlesztő közösségi programok 

szervezése. 

Az idősek számítástechnikai és 

informatikai jártassága nem kielégítő. 

Idősek számára számítástechnikai 

oktatások tartása, online ügyintézés 

megtanítása számukra és az internetes 

álláskeresési portálok bemutatása, 

használata. 

Az önkormányzat célcsoporttal 

kapcsolatos statisztikái, felmérései 

hiányosak. 

Helyi (önkormányzati) adatbázis 

(táblázatok, diagramok, statisztikák) 

létrehozása, éves szintű adatgyűjtéssel 

és éves szintű értékelő jelentésekkel. 

Fogyatékkal 

élők 

A település intézményeinek teljes körű 

akadálymentesítése még nem megoldott 

Fel kell készülnünk fogyatékkal élők 

fogadására, így szükséges az 

intézmények teljes körű 

akadálymentesítése, pályázati forrásból. 

A fogyatékkal élők számára nincsenek 

akadálymentes szolgáltatások és 

tartalmak, így azok létrehozása 

szükséges. 

Fel kell készülnünk fogyatékkal élők 

fogadására, így a weblapok, webes 

felületek és tartalmak 

akadálymentesítése épp olyan 

szükségszerű, mint az intézmények 

akadálymentesítése. 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

A preventív módszerek elterjesztésére, 

és a szűrőprogramokban való részvétel 

ösztönzése. Polgármester; Önkormányzat Képviselő 

testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Civil 

szervezetek; egyéb partnerek, mint például 

a Munkaügyi Központ és annak 

kirendeltségei; Háziorvos és Védőnő; 

A munkaerő-piaci beilleszkedés 

támogatása. 

A pályakezdő álláskeresők 

foglalkoztatottság-béli hátrányainak 

csökkentése. 

Gyermekek 

Élhető településkép kialakítása a 

fiatalok, családok számára 

Polgármester; Önkormányzat Képviselő 

testülete; Művelődési ház; Könyvtár; 

Óvodák, iskolák, nevelők és pedagógusok, 

oktatók; Civil szervezetek; egyéb partnerek, 

mint például az Egyház;  

Helyi (önkormányzati) adatbázis 

(táblázatok, diagramok, statisztikák) 

létrehozása a célcsoport vizsgálatára. 

Nők 

Munkaerő-piaci és családi feladatok 

összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

kialakítása. 

Polgármester; Önkormányzat Képviselő 

testülete; Művelődési ház; Könyvtár; 

Óvodák, iskolák, nevelők és pedagógusok, 

oktatók; Szülők, különös tekintettel a nők; 

Civil szervezetek; egyéb partnerek, mint 

például a Munkaügyi Központ és annak 

kirendeltségei; az Egyház 

Idősek 

Az egészséges életmódra és 

betegségmegelőzésre való felkészítés Polgármester; Önkormányzat Képviselő 

testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Civil 

szervezetek; egyéb partnerek, mint például 

a Munkaügyi Központ és annak 

kirendeltségei; az Egyház, Orvosok 

Az idősek informatikai jártasságának 

javítása 

Helyi (önkormányzati) adatbázis 

(táblázatok, diagramok, statisztikák) 

létrehozása a célcsoport vizsgálatára. 

Fogyatékkal 

élők 

A település intézményeinek teljes körű 

akadály mentesítése. Polgármester; Önkormányzat Képviselő 

testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Civil 

szervezetek; egyéb partnerek; 

Akadálymentes szolgáltatások (braille 

táblák kihelyezése, webtartalmak) 

létrehozása. 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák fel tudnak zárkózni a közösséghez, 

valamint életminőségük és önálló életük fokozatosan javul. 

 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életminősége folyamatosan javuljon. 

 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek testi és lelki fejlődését. 

 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek szociális és egészségügyi szolgáltatásainak 

biztosítására, illetve a nemzedékek közötti szolidaritásra. 

 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a szülői és munkahelyi feladatok 

összeegyeztetését, az egyenlő esélyek érvényesülését. 

 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők integrációjára, az egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására és az akadálymentesítésre. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

1. intézkedés - Romák és/vagy mélyszegénységben élők részére 
 

Intézkedés címe 
A preventív módszerek elterjesztésére, és a szűrőprogramokban való részvétel 

ösztönzése. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A prevenciós és szűrőprogramokban a lakosság részvétele nem teljes körű. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, az átlagéletkor növelése, a lakosság egészségesebbé tétele és a preventív 

módszerek elterjesztése és azok napi szintű alkalmazása a lakosság körében.  

Rövidtávon: program és a preventív módszerek népszerűsítése 

Középtávon: a szűrővizsgálatokon való részvétel erősödése 

Hosszútávon: az átlagéletkor növekedése, a szűrővizsgálatoknak köszönhetően 

az időben felfedezett súlyos betegségek (pl. a daganatos vagy autoimmun 

betegségek) már a kezdetektől kezelhető válnak, ami növeli a túlélés esélyét. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Preventív módszerek elterjesztése falunapokon és az óvodában 

- Egészségfejlesztő előadások szervezése 

- Szűrőprogramokban való részvétel ösztönzése, és a szűrőprogramokra való 

eljuttatás segítése 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: mélyszegénységben élők és romák 

Felelős: polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Civil szervezetek; 

Háziorvos és Védőnő; Fogászat; Szűrőbuszok üzemeltetői; 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – preventív módszerek összegyűjtése, előadássorozat megtervezése 

2020.12.31. – előadások lebonyolítása, lezárása, dokumentálása 

2021.12.31. – elért eredmények vizsgálata, majd a program újraindítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Jelentkezők száma 

Dokumentálás: jelenléti ívekkel és az előadásokról készített fotódokumentációval 

Rövid- és középtávon: a program és a preventív módszerek népszerűsítésével 

nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód és a betegségmegelőzés, 

középtávon érzékelhető lesz, hogy az embereknek fontos saját egészségük, így 

többen vesznek részt a szűrővizsgálatokon 

Hosszú távon: az egészséges életmód következtében nő az átlagéletkor, kevesebb 

lesz a beteg(ség), a szűrővizsgálatoknak köszönhetően az időben felfedezett 

súlyos betegségek (pl. a daganatos vagy autoimmun betegségek) már a 

kezdetektől kezelhető válnak, ami növeli a túlélés esélyét. 

Az intézmény szakmai programjába beépülve fenntartható. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: Orvosok, szakemberek és jelentkezők hiánya, érdektelenség, 

szűrőbuszok kis kapacitása, vagy a szűrőbuszok hiánya. 

Megoldás: orvosok, orvostanhallgatók, szakemberek toborzása az egyetemekről, 

jó kommunikáció (az egészséges életmód és a megelőzések fontosságának 

hirdetése) 

Szükséges 

erőforrások 

Pályázati források, orvosok, orvostanhallgatók, szakemberek, előadásokra 

alkalmas helyek, előadásokon használatos kellékek: kivetítők, számítógépek, 

interaktív anyagok, hangszerelés, stb… 
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2. intézkedés - Romák és/vagy mélyszegénységben élők részére 

 

Intézkedés címe A munkaerő-piaci beilleszkedés támogatása. 

Feltárt probléma 
A tartós munkanélküliség és a foglalkoztatottság-béli hátrányok gondot okoznak a 

romák és melyszegénységben élők körében. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

- Foglalkoztatás kiterjesztése (célunk, hogy hosszú távon ki tudjuk terjeszteni a 

foglalkoztatást, mind a tevékenységeinkre, mind pedig a résztvevők számára nézve) 

- Munkaügyi Központ képzésein való részvétel ösztönzése (középtávon szeretnénk, ha 

elérnénk azt, hogy a mélyszegénységben élők minél többen részt vegyenek ezeken a 

képzéseken) 

- Szervezetek, partnerek bevonása a foglalkoztatottság növelése érdekében (rövidtávon 

ennek megvalósulását tervezzük) 

- Szociális szövetkezetek létrehozásának támogatása (rövidtávon ennek 

megvalósulását tervezzük)  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Foglalkoztatás kiterjesztése és szociális szövetkezetek létrehozása vagy annak 

támogatása (több program létrehozása, több személy bevonása a programokba) 

- Munkaügyi Központ képzésein való részvétel ösztönzése (ha van rá igény, akkor 

segítünk a képzésekre való eljutásban, sikeres képzés elvégzését követően az 

önkormányzat segít számára az elhelyezkedésben) 

- Szervezetek, partnerek bevonása a foglalkoztatottság növelése érdekében (pályázati 

lehetőség kihasználásával segítjük a plusz munkaerő felvételét számukra) 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: mélyszegénységben élők és romák 

Felelős: polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Civil szervezetek; 

egyéb partnerek, mint például a Munkaügyi Központ és annak kirendeltségei; 

Határidő 

2019.12.31. – pályázatfigyelés és pályázati lehetőségek kihasználása 

2020.12.31. – munkaprogram kiterjesztése, képzések lezárása 

2021.12.31. – elért eredmények vizsgálata, majd a program újraindítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Jelentkezők vs. a képzést sikeresen elvégzők vs. az 

elhelyezkedni tudók száma 

Dokumentálás: jelenléti ívekkel és a Munkaügyi Központ által írt jelentésekkel 

Rövid- és középtávon: a program népszerűsítése, tájékoztatás, képzések tartása a 

feladat 

Hosszú távon: az intézmény szakmai programjába beépülve fenntartható 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: Jelentkezők hiánya, érdektelenség, partnerek és oktatók hajlandósága nem 

lesz meg az együttműködésre. 

Megoldás: jó kommunikáció (optimista előrejelzések és pozitív példák hangsúlyozása) 

Szükséges 

erőforrások 

Pályázati források, szakképzett oktatók, önkéntes oktatók, képzésre alkalmas helyek, 

képzésen használatos kellékek: kivetítők, számítógépek, írószerek, interaktív 

(tan)anyagok, stb… 
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3. intézkedés - Romák és/vagy mélyszegénységben élők részére 
 

Intézkedés címe A pályakezdő álláskeresők foglalkoztatottság-béli hátrányainak csökkentése. 

Feltárt probléma 
A pályakezdő álláskeresők számának növekedése ellen nincsenek megfelelő, 

működő intézkedések. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Általános célunk a pályakezdő álláskeresők számának csökkentése és 

munkalehetőségek teremtése számukra. 

Rövidtávon: Szervezetek, partnerek bevonása a foglalkoztatottság növelése 

érdekében 

Középtávon: Célunk a Munkaügyi Központ képzésein való részvétel ösztönzése 

(szeretnénk, ha elérnénk azt, hogy a mélyszegénységben élő pályakezdők minél 

többen részt vegyenek ezeken a képzéseken és tovább képezzék magukat) 

Hosszútávon: Gyakornoki programok létrehozása, támogatása, fenntartása  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Munkaügyi Központ képzésein való részvétel ösztönzése (ha van rá igény, 

akkor segítünk a képzésekre való eljutásban, sikeres képzés elvégzését követően 

az önkormányzat kiemeli a személyt a gyakornoki programból, és segít számára 

az elhelyezkedésben) 

- Szervezetek, partnerek bevonása a foglalkoztatottság növelése érdekében 

(pályázati lehetőség kihasználásával segítjük a plusz munkaerő felvételét a 

partnervállalkozások számára) 

- Gyakornoki programok létrehozása, támogatása, fenntartása 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: mélyszegénységben élők és romák 

Felelős: polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Civil szervezetek; 

egyéb partnerek, mint például a Munkaügyi Központ és annak kirendeltségei; 

Határidő 

2019.12.31. – preventív módszerek összegyűjtése, előadássorozat megtervezése 

2020.12.31. – előadások lebonyolítása, lezárása, dokumentálása 

2021.12.31. – elért eredmények vizsgálata, majd a program újraindítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Jelentkezők vs. a gyakornoki programban részt vevők 

vs. a gyakornoki programból kiemeltek és elhelyezkedni tudók száma 

Dokumentálás: jelenléti ívekkel és a Munkaügyi Központ által írt jelentésekkel 

Rövid- és középtávon: a program népszerűsítése, tájékoztatás, képzések tartása a 

feladat 

Hosszú távon: az intézmény szakmai programjába beépülve fenntartható 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: Jelentkezők hiánya, érdektelenség, partnerek és vállalkozások 

hajlandósága nem lesz meg az együttműködésre, pályakezdők alkalmazására. 

Megoldás: jó kommunikáció (optimista előrejelzések és pozitív példák 

hangsúlyozása) 

Szükséges 

erőforrások 

Pályázati források, szakképzett oktatók, önkéntes oktatók, képzésre alkalmas 

helyek, képzésen használatos kellékek: kivetítők, számítógépek, írószerek, 

interaktív (tan)anyagok, stb… 
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1. intézkedés - Gyermekek részére 

 

Intézkedés címe Élhető településkép kialakítása a fiatalok számára 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Fiatalok, gyermekek csökkenő száma, elvándorlása (a településen több az 

elvándorlás, mint az állandó jellegű odavándorlás, emellett a település öregedési 

indexe évről évre nő). 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, hogy a településen javítsuk az elvándorlási mutatót, és a települési 

szolgáltatások bővítésével egy olyan településképet hozzunk létre, amely a 

fiatalok helyben maradását segíti. 

Rövidtávon: célunk a település megújítása 

Középtávon: célunk, hogy a településen biztosítsuk a családok számára az aktív 

pihenés tárgyi feltételeit: minél több biztonságos és pihenésre alkalmas park és 

játszótér legyen. 

Hosszútávon: célunk, hogy a települési szolgáltatások bővítése által javuljanak a 

népességmutatók (az öregedési index csökkenjen, több legyen a fiatalok, mint 

idősek száma; nagyobb legyen az állandó jellegű odavándorlás, mint az 

elvándorlások száma). 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- A településen közparkok kialakítása játszótérrel, közösségi térrel, ingyenes wifi 

lehetőséggel. 

- A környezethez illő szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése a kialakított 

közösségi tereken. 

- A település zöldterületeinek rendbe tétele, parkosítással. 

- A nem használt területeken lévő romos épületek lebontása, a terület 

rendbetétele. 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: gyermekek, fiatal felnőttek 

Felelős: polgármester 

Partnerek 

Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Civil 

szervezetek; Óvodák, iskolák, nevelők és pedagógusok, oktatók; Civil 

szervezetek; egyéb partnerek, mint például az Egyház; 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – önkormányzati területek kiválasztása, felújítandó területek 

kiválasztása, pályázati lehetőségek kutatása 

2020.12.31. – pályázás, tervezés, megvalósítás 

2021.12.31. – elért eredmények vizsgálata, a szolgáltatások bővítése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: nő a parkok, játszóterek és a települési szolgáltatások 

(pl. ingyenes wifi szolgáltatás) száma  

Dokumentálás: pályázati dokumentációk, a megvalósult beruházásokról 

készített fotódokumentációval 

Rövid- és középtávon: rendezettebb, kellemesebb környezet, több szabadtéri 

időtöltés a családok részéről. 

Hosszú távon: a település vonzóbb lesz az ide látogatók számára, nő a 

letelepedési kedv, csökken az elvándorlások száma, az aktív szabadtéri 

tevékenységnek köszönhetően egészségesebbek, ellenállóbbak lesznek a 

gyerekek. 

Az intézmény szakmai programjába beépülve fenntartható. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: pályázati források hiánya 

Megoldás: az összes pályázati lehetőség megvizsgálása; egyéb finanszírozási 

lehetőségek vizsgálata; a beruházások megfelelő, egyéb forrásból történő, 

finanszírozható ütemezése 

Szükséges erőforrások 
Pályázati és egyéb finanszírozási források, eszközök (padok, játszóterek kellékei, 

kerítések, stb..), területek, önkéntesek 
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2. intézkedés - Gyermekek részére 

Intézkedés címe 
Helyi (önkormányzati) adatbázis (táblázatok, diagramok, statisztikák) 

létrehozása a célcsoport vizsgálatára. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzatnak nincs elegendő információja az egészséges, a fogyatékkal 

élő, a speciális nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a cigány származású gyermekek életviteli, egészségügyi 

viszonyairól, szokásairól. 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, hogy felmérjük az egészséges, a fogyatékkal élő, a speciális nevelési 

igényű, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a cigány 

származású gyermekek életviteli, egészségügyi viszonyait, megismerjük 

szokásaikat és fel tudjuk térképezni, hogy milyen speciális segítségre van 

szükségük, életvitelük javításához. 

Rövidtávon: célunk az adatgyűjtésért felelős személy kijelölése és az adatbázisok 

létrehozása, 

Középtávon: célunk, hogy a létrehozott adatbázisokat folyamatosan frissítsük és 

az önkormányzat által összegyűjtött adatokat összehangoljuk a KSH 

adatbázisával, a Munkaügyi Központ adatbázisával és egyéb, pl. az iskolák, 

védőnők adatbázisaival 

Hosszútávon: célunk a település által, az idősek és nyugdíjasok számára 

nyújtható szolgáltatások fokozatos, de teljes körű feltérképezése és a feltárt 

hiányosságok folyamatos pótlása  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Felmérést kell készítenünk az egészséges, a fogyatékkal élő, a speciális nevelési 

igényű, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a cigány 

származású gyermekek életviteli és egészségügyi viszonyairól, szokásairól. 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: gyermekek 

Felelős: polgármester 

Partnerek 

Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Háziorvos és 

Védőnő; Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények és ott dolgozó 

szakemberek, ápolók; 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – partnerek keresése, az adatgyűjtés megtervezése 

2020.12.31. – a meglévő adatbázisok begyűjtése, kiegészítése, bővítése 

2021.12.31. – a kutatás lezárása, éves jelentések készítése, az adatgyűjtés 

folytatása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: újonnan létrehozott adatbázisok és statisztikák száma 

Dokumentálás: statisztikai adatbázisok folyamatos létrehozása és bővítése, 

jelentések és összefoglalók készítése a lezárt kutatásról 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: a meglévő adatbázisokhoz való részben vagy egészben korlátozott 

hozzáférés 

Megoldás: háziorvosoktól, védőnőktől, önkéntesektől, alapítványoktól és 

egyházaktól való segítségkérés, gyűjtés. 

Szükséges erőforrások 
Önkormányzati dolgozók segítsége az adatgyűjtéshez, kórházak, háziorvosok és 

védőnők adatbázisaihoz és statisztikáihoz való teljes körű hozzáférés. 
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1. intézkedés – Nők részére 

 

Intézkedés címe 
Munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

kialakítása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A kisgyermeket nevelő anyák munkaerő-piacra való visszatérése nehéz.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, hogy a gyermeküket egyedül nevelő anyák előbb vissza tudjanak térni a 

munkaerő-piacra, aminek következtében csökkenni fog a (tartós) 

munkanélküliség a településen. 

Rövidtávon: célunk, minél több édesanya belássa azt, hogy a munkaerő-piacon 

rá is számítanak, számára is olyan lehetőségek vannak, mint többi társának 

Középtávon: célunk, hogy a dolgozni vágyó édesanyák részt tudjanak venni 

olyan képzéseken és tréningeken, melyek segítik a sikeres munkaerő-piaci 

integrációjukat. Ezért cserébe gyermekeik részére nappali ellátást, (bölcsődei 

felügyelet, étkeztetés, stb.) biztosítunk számára. 

Hosszútávon: célunk a példamutatás és az, hogy minél több édesanya vágyjon 

vissza a munka világába, aminek következtében csökken a munkanélküliség. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Bölcsődei intézmény vagy férőhelyek kialakítása, óvodai nyitvatartási idejének 

igazítása a szülői igényekhez, egyéb munkaerő-piaci és családi feladatok 

összeegyeztetését segítő szolgáltatások kialakítása 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: nők, gyermekek 

Felelős: polgármester 

Partnerek 

Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Óvodák, iskolák, 

nevelők és pedagógusok, oktatók; Szülők, különös tekintettel a nők; Civil 

szervezetek; egyéb partnerek, mint például a Munkaügyi Központ és annak 

kirendeltségei; az Egyház  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – pályázatok figyelése, partnerkapcsolatok, igények feltérképezése, 

2020.12.31. – tervezés: infrastrukturális és humán erőforrás, pályázás 

2021.12.31. – sikeres pályázati részvételt követően: a program beindítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Az újonnan létrehozott szolgáltatások 

kihasználtságának foka 

Dokumentálás: pályázati dokumentációk, fotódokumentációk 

Rövid- és középtávon: a gyermeket (egyedül) nevelő anyák előbb vissza tudnak 

térni a munkaerő-piacra, illetve részt tudnak venni azokon a képzéseken, 

tanácsadásokon és tréningeken, melyeket a munkanélküliek számára nyújtanak 

Hosszú távon: a kisgyermekes anyák mielőbbi munkaerő-piaci integrációjának 

következtében csökken a (tartós) munkanélküliség a településen. 

Az intézmény szakmai programjába beépülve fenntartható. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: pályázati források hiánya, humán erőforrás hiánya, ingatlan vagy 

telek hiánya, a jelentkezők hiánya miatt nem lesz hosszútávon fenntartható. 

Megoldás: az összes pályázati lehetőség megvizsgálása, alapítványok és 

egyházak bevonása a későbbi üzemeltetésbe, fenntartásba (akik pl. a telket vagy 

ingatlant apportként biztosítanák), a kis igény kiegészítése más településeken élő 

rászorulókkal.  

Szükséges erőforrások Pályázati források, ingatlan, humán erőforrás. 

 



 101 

1. intézkedés – Idősek részére 

 

Intézkedés címe Az egészséges életmódra és betegségmegelőzésre való felkészítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A legtöbb idős ember nem ismeri az egészséges életmódot, nincsenek tisztában 

az elsődleges és másodlagos megelőzés mikéntjeivel, továbbá a testi és lelki 

egészség megőrzésével. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, az átlagéletkor növelése, a lakosság egészségesebbé tétele és a preventív 

módszerek elterjesztése és azok napi szintű alkalmazása az idősek és 

nyugdíjasok körében.  

Rövidtávon: célunk a program és a preventív módszerek népszerűsítése életmód 

tanácsadásokkal 

Középtávon: az éves szintű szűrővizsgálatokon (pl. tüdőszűrés, fogászati szűrés, 

stb.) való megjelenés ösztönzése. 

Hosszútávon: az egészségesebb életmódnak köszönhetően nő az átlagéletkor, a 

szűrővizsgálatoknak köszönhetően az időben felfedezett súlyos betegségek (pl. a 

daganatos vagy autoimmun betegségek) már a kezdetektől kezelhető válnak, 

ami növeli a túlélés esélyét. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- A településen életmód tanácsadások, egészségfejlesztő közösségi programok 

szervezése.  

- Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az alkalomszerű szűrések, szervezett, célzott 

népegészségügyi szűrővizsgálatok biztosítására. Ezeken az idősek részvételét 

ösztönözni kell, a vizsgálatokra való eljuttatásukat. 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: idősek és nyugdíjasok 

Felelős: polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Civil 

szervezetek; Háziorvos és Védőnő; Fogászat; Szűrőbuszok üzemeltetői; 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – preventív és egészséges életmódot támogató módszerek 

összegyűjtése, előadássorozat megtervezése, betegségmegelőzésre való 

felkészítés 

2020.12.31. – előadások lebonyolítása, lezárása, dokumentálása 

2021.12.31. – elért eredmények vizsgálata, majd a program újraindítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Jelentkezők száma 

Dokumentálás: jelenléti ívekkel és az előadásokról készített fotódokumentációval 

Rövid- és középtávon: a program népszerűsítésével nagyobb hangsúlyt kap az 

egészséges életmód és a betegségmegelőzés, középtávon érzékelhető lesz, hogy 

az embereknek fontos saját egészségük, így többen vesznek részt a 

szűrővizsgálatokon és a folyamatosan megrendezésre kerülő életmód 

tanácsadásokon. 

Hosszú távon: az egészséges életmód következtében nő az átlagéletkor, kevesebb 

lesz a beteg(ség), a szűrővizsgálatoknak köszönhetően az időben felfedezett 

súlyos betegségek (pl. a daganatos vagy autoimmun betegségek) már a 

kezdetektől kezelhető válnak, ami növeli a túlélés esélyét. 

Az intézmény szakmai programjába beépülve fenntartható. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: Orvosok, szakemberek és jelentkezők hiánya, érdektelenség, 

szűrőbuszok kis kapacitása, vagy a szűrőbuszok hiánya. 

Megoldás: orvosok, orvostanhallgatók, szakemberek toborzása az egyetemekről, 

jó kommunikáció (az egészséges életmód és a megelőzések fontosságának 

hirdetése) 

Szükséges erőforrások 

Pályázati források, orvosok, orvostanhallgatók, szakemberek, előadásokra 

alkalmas helyek, előadásokon használatos kellékek: kivetítők, számítógépek, 

interaktív anyagok, hangszerelés, stb… 
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2. intézkedés - Idősek részére 

 

Intézkedés címe Az idősek informatikai jártasságának javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az idősek számítástechnikai és informatikai jártassága nem kielégítő.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, az idősek mobilitásának és élethosszig tartó tanulásának elősegítése az 

informatikai oktatáson keresztül. 

Rövidtávon: Célunk a program népszerűsítése, az idősek tájékoztatása a 

lehetőségekről, az igények felmérése, a képzés helyszíneinek kiválasztása 

Középtávon: Célunk a képzések sikeres lebonyolítása, illetve az idősek részéről 

az új ismeretek alkalmazásának ellenőrzése, segítése a jövőben. 

Hosszútávon: célunk, hogy javuljon az idősek szellemi állapota, aktív tagjai 

legyenek a település társadalmának és a számítógép és internet adta 

lehetőségnek köszönhetően javuljanak mobilitási feltételeik. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Számítógép használat oktatása. 

- Számítástechnikai oktatások tartása. 

- Online ügyintézés előnyeinek bemutatása, használata. 

- Interneten fellelhető álláskereső portálok megismertetése a dolgozni kívánó, 

vállalkozó kedvű időseknek. 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: idősek és nyugdíjasok 

Felelős: polgármester 

Partnerek 

Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Óvodák, iskolák, 

nevelők és pedagógusok, oktatók; Idősek és nyugdíjasok; Civil szervezetek; 

egyéb partnerek, mint például a Munkaügyi Központ és annak kirendeltségei;  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – helyszín és humánerőforrás kiválasztása, oktatások szervezése 

2020.12.31. – képzések és tanácsadások lebonyolítása, majd azok lezárása 

2021.12.31. – elért eredmények vizsgálata, majd a program újraindítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Jelentkezők vs. a képzéses résztvevő idősek száma 

Dokumentálás: jelenléti ívekkel és a képzésről, oktatásokról készített 

fotódokumentációval 

Rövid- és középtávon: a program népszerűsítése, tájékoztatás, képzések tartása a 

feladat. 

Hosszú távon: Javul az idősek szellemi állapota, aktív tagja lesznek a település 

társadalmának és a számítógép és internet adta lehetőségnek köszönhetően 

javulnak a mobilitási feltételeik. (Egy mozgásában korlátozott személynek nem 

feltétlenül kell elmenni az önkormányzathoz, ha internetes felületen is el tudja 

intézni az ügyeit, pl. Űrlapok kitöltése és elküldése, stb.) 

Az intézmény szakmai programjába beépülve fenntartható. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: Jelentkezők hiánya, érdektelenség, partnerek és oktatók 

hajlandósága nem lesz meg az együttműködésre, számítástechnikai kellékek 

hiánya, nagy érdeklődés esetén a számítógépek kevés száma. 

Megoldás: jó kommunikáció (hangsúly a számítógép és internet adta 

lehetőségeken (pl. kereskedelem, álláskeresés, online ügyintézés), gyermekek 

részvételével számítástechnikai „bemutató” 

Szükséges erőforrások 

Pályázati források, szakképzett oktatók, önkéntes oktatók, képzésre alkalmas 

helyek, képzésen használatos kellékek: kivetítők, számítógépek, írószerek, 

interaktív (tan)anyagok, stb… 
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3. intézkedés - Idősek részére 

Intézkedés címe 
Helyi (önkormányzati) adatbázis (táblázatok, diagramok, statisztikák) 

létrehozása a célcsoport vizsgálatára. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzatnak nincs elegendő információja az idősek életviteli, 

egészségügyi viszonyairól, szokásairól. 
 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, hogy felmérjük idősek életviteli, egészségügyi viszonyait, megismerjük 

szokásaikat és fel tudjuk térképezni, hogy milyen speciális segítségre van 

szükségük, életvitelük javításához. 

Rövidtávon: célunk az adatgyűjtésért felelős személy kijelölése és az adatbázisok 

létrehozása, 

Középtávon: célunk, hogy a létrehozott adatbázisokat folyamatosan frissítsük és 

az önkormányzat által összegyűjtött adatokat összehangoljuk a KSH 

adatbázisával, a Munkaügyi Központ adatbázisával 

Hosszútávon: célunk a település által, az idősek és nyugdíjasok számára 

nyújtható szolgáltatások fokozatos, de teljes körű feltérképezése és a feltárt 

hiányosságok folyamatos pótlása  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Felmérést kell készítenünk az idősek életviteli és egészségügyi viszonyairól, 

szokásairól, tevékenységeiről, szabadidejük eltöltésének módjairól. 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: idősek 

Felelős: polgármester 

Partnerek 

Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Háziorvos és 

Védőnő; Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények és ott dolgozó 

szakemberek, ápolók; Munkáltatók; Egyház; 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – partnerek keresése, az adatgyűjtés megtervezése 

2020.12.31. – a meglévő adatbázisok begyűjtése, kiegészítése, bővítése 

2021.12.31. – a kutatás lezárása, éves jelentések készítése, az adatgyűjtés 

folytatása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: újonnan létrehozott adatbázisok és statisztikák száma 

Dokumentálás: statisztikai adatbázisok folyamatos létrehozása és bővítése, 

jelentések és összefoglalók készítése a lezárt kutatásról 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: a meglévő adatbázisokhoz való részben vagy egészben korlátozott 

hozzáférés 

Megoldás: háziorvosoktól, védőnőktől, önkéntesektől, alapítványoktól és 

egyházaktól való segítségkérés, gyűjtés. 

Szükséges erőforrások 
Önkormányzati dolgozók segítsége az adatgyűjtéshez, kórházak, háziorvosok és 

védőnők adatbázisaihoz és statisztikáihoz való teljes körű hozzáférés. 
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1. intézkedés – a Fogyatékkal élők részére 

 

Intézkedés címe A település intézményeinek teljes körű akadály mentesítése. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A település intézményeinek akadálymentesítése nem teljes körű, vannak még 

hiányosságok. 
 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, hogy a település felkészüljön a fogyatékkal élők fogadására, illetve, hogy 

biztosítsuk a fogyatékossággal élők számára, hogy társadalmunk tagjaiként 

ugyanazokkal a jogokkal és kötelességekkel rendelkezzenek, mint mindenki 

más.  

Rövidtávon: pályázati lehetőség vizsgálata és pályázás  

Középtávon: az akadálymentesítés folyamatos településünkön, de célunk a főbb 

célpontok (könyvtár, művelődési ház, stb.) teljes körű akadálymentesítése 

Hosszútávon: célunk a település teljes körű akadálymentesítése, a járdák, utak, 

parkok és sportpálya akadálymentesítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Fel kell készülnünk fogyatékkal élők fogadására, így szükséges az intézmények 

teljes körű akadálymentesítése, pályázati forrásból. 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: fogyatékkal élők és egészségkárosodott személyek 

Felelős: polgármester 

Partnerek 

Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Háziorvos és 

Védőnő; Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények és ott dolgozó 

szakemberek, ápolók; Munkáltatók 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – pályázatfigyelés és a pályázati lehetőségek kihasználása 

2020.12.31. – akadálymentesítési tervek elkészítése és megvalósítása 

2021.12.31. – teljes körű akadálymentesítés megvalósítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató (általánosan, rövid-, közép- és hosszútávon): 

Akadálymentesített intézmények, utcák száma 

Dokumentálás: akadálymentesítési tervek, fotódokumentációk 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: pályázati források hiánya, szakemberek hiánya. 

Megoldás: az összes pályázati lehetőség megvizsgálása, alapítványoktól és 

egyházaktól való segítségkérés, gyűjtés. 

Szükséges erőforrások Pályázati források, szakmérnökök segítsége a tervezéshez. 
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2. intézkedés – a Fogyatékkal élők részére 

 

Intézkedés címe 
Akadálymentes szolgáltatások (braille táblák kihelyezése, webtartalmak) 

létrehozása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékkal élők számára sok helyen nem rendelkezünk akadálymentes 

szolgáltatásokkal, tartalmakkal. 
 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Célunk, hogy a település felkészüljön a fogyatékkal élők fogadására, illetve, hogy 

biztosítsuk a fogyatékossággal élők számára, hogy társadalmunk tagjaiként 

ugyanazokkal a jogokkal és kötelességekkel rendelkezzenek, mint mindenki 

más.  

Rövidtávon: pályázati lehetőség vizsgálata és pályázás  

Középtávon: az akadálymentesített szolgáltatások létrehozása (pl.: kezdetben a 

webtartalmak átalakítása, majd középtávon a település ellátása braille táblák 

kihelyezésével, ami megkönnyíti a vakok számára a tájékozódást) 

Hosszútávon: célunk a település által nyújtható szolgáltatások teljes körű 

akadálymentesítése, úgymint a könyvtár, művelődési ház és múzeum ellátása 

indukciós hurokkal, hogy a hallássérültek is élvezhessék a település 

rendezvényeit, előadásait. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Fel kell készülnünk fogyatékkal élők fogadására, így a weblapok, webes 

felületek és tartalmak akadálymentesítése épp olyan szükségszerű, mint az 

intézmények akadálymentesítése. 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: fogyatékkal élők és egészségkárosodott személyek 

Felelős: polgármester 

Partnerek 

Önkormányzat Képviselő testülete; Művelődési ház; Könyvtár; Háziorvos és 

Védőnő; Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények és ott dolgozó 

szakemberek, ápolók; Munkáltatók 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.12.31. – pályázatfigyelés és a pályázati lehetőségek kihasználása 

2020.12.31. – akadálymentesítési tervek elkészítése és megvalósítása 

2021.12.31. – teljes körű akadálymentesítés megvalósítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató (általánosan, rövid-, közép- és hosszútávon): 

Akadálymentesített szolgáltatások (kihelyezett braille táblák és webtartalmak, 

stb.) száma 

Dokumentálás: akadálymentesítési tervek, fotódokumentációk 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: pályázati források hiánya, szakemberek hiánya. 

Megoldás: az összes pályázati lehetőség megvizsgálása, alapítványoktól és 

egyházaktól való segítségkérés, gyűjtés. 

Szükséges erőforrások Pályázati források, szakemberek segítsége a megvalósításhoz. 
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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 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1) 

A preventív 

módszerek 

elterjesztésére, és 

a 

szűrőprogramok

ban való 

részvétel 

ösztönzése. 

A prevenciós és 

szűrőprogramok

ban a lakosság 

részvétele nem 

teljes körű 

Célunk, az 

átlagéletkor 

növelése, a 

lakosság 

egészségesebbé 

tétele és a 

preventív 

módszerek 

elterjesztése és 

azok napi szintű 

alkalmazása a 

lakosság 

körében. 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 

2) 

A munkaerő-

piaci 

beilleszkedés 

támogatása. 

A tartós 

munkanélkülisé

g és a 

foglalkoztatottsá

g-béli hátrányok 

gondot okoznak 

a romák és 

melyszegénység

ben élők 

körében. 

Célunk, hogy a 

képzettség 

javulásával és az 

átképzésekkel 

több ember, 

nagyobb eséllyel 

találjon magának 

munkát, ami 

elősegíti a 

munkanélkülisé

g csökkentését. 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 
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3) 

A pályakezdő 

álláskeresők 

foglalkoztatottsá

g-béli 

hátrányainak 

csökkentése. 

A pályakezdő 

álláskeresők 

számának 

további 

csökkentése 

érdekében 

megfelelő, 

működő 

intézkedésekre 

van szükség 

Általános célunk 

a pályakezdő 

álláskeresők 

számának 

csökkentése és 

munkalehetőség

ek teremtése 

számukra. 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1) 

Élhető 

településkép 

kialakítása a 

fiatalok számára 

Fiatalok, 

gyermekek 

csökkenő száma, 

elvándorlása (a 

településen több 

az elvándorlás, 

mint az állandó 

jellegű 

odavándorlás, 

emellett a 

település 

öregedési indexe 

évről évre nő). 

Célunk, hogy a 

településen 

javítsuk az 

elvándorlási 

mutatót, és a 

települési 

szolgáltatások 

bővítésével egy 

olyan 

településképet 

hozzunk létre, 

amely a fiatalok 

helyben 

maradását segíti. 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 

2)  

Helyi 

(önkormányzati) 

adatbázis 

(táblázatok, 

diagramok, 

statisztikák) 

létrehozása a 

célcsoport 

vizsgálatára. 

Az 

önkormányzatna

k nincs elegendő 

információja az 

egészséges, a 

fogyatékkal élő, 

a speciális 

nevelési igényű, 

a hátrányos 

helyzetű, a 

halmozottan 

hátrányos 

Célunk, hogy 

felmérjük az 

egészséges, a 

fogyatékkal élő, 

a speciális 

nevelési igényű, 

a hátrányos 

helyzetű, a 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű és a 

cigány 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 



 108 

helyzetű és a 

cigány 

származású 

gyermekek 

életviteli, 

egészségügyi 

viszonyairól, 

szokásairól. 

származású 

gyermekek 

életviteli, 

egészségügyi 

viszonyait, 

megismerjük 

szokásaikat és fel 

tudjuk 

térképezni, hogy 

milyen speciális 

segítségre van 

szükségük, 

életvitelük 

javításához. 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1) 

Munkaerő-piaci 

és családi 

feladatok 

összeegyeztetésé

t segítő 

szolgáltatások 

kialakítása. 

A kisgyermeket 

nevelő anyák 

munkaerő-piacra 

való visszatérése 

nehéz. 

Célunk, hogy a 

gyermeküket 

egyedül nevelő 

anyák előbb 

vissza tudjanak 

térni a 

munkaerő-

piacra, aminek 

következtében 

csökkenni fog a 

(tartós) 

munkanélkülisé

g a településen. 

 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1) 

Az egészséges 

életmódra és 

betegségmegelőz

ésre való 

felkészítés 

A legtöbb idős 

ember nem 

ismeri az 

egészséges 

életmódot, 

nincsenek 

tisztában az 

elsődleges és 

másodlagos 

megelőzés 

mikéntjeivel, 

továbbá a testi és 

Célunk, az 

átlagéletkor 

növelése, a 

lakosság 

egészségesebbé 

tétele és a 

preventív 

módszerek 

elterjesztése és 

azok napi szintű 

alkalmazása az 

idősek és 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 
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lelki egészség 

megőrzésével 

nyugdíjasok 

körében. 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

2) 

Az idősek 

informatikai 

jártasságának 

javítása 

Az idősek 

számítástechnika

i és informatikai 

jártassága nem 

kielégítő 

Célunk, az 

idősek 

mobilitásának és 

élethosszig tartó 

tanulásának 

elősegítése az 

informatikai 

oktatáson 

keresztül. 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 

3) 

Helyi 

(önkormányzati) 

adatbázis 

(táblázatok, 

diagramok, 

statisztikák) 

létrehozása a 

célcsoport 

vizsgálatára. 

Az 

önkormányzatna

k nincs elegendő 

információja az 

idősek életviteli, 

egészségügyi 

viszonyairól, 

szokásairól. 

Célunk, hogy 

felmérjük idősek 

életviteli, 

egészségügyi 

viszonyait, 

megismerjük 

szokásaikat és fel 

tudjuk 

térképezni, hogy 

milyen speciális 

segítségre van 

szükségük, 

életvitelük 

javításához. 

javításához. 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében  

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1) 

A település 

intézményeinek 

teljes körű 

akadály 

mentesítése. 

A település 

intézményeinek 

akadálymentesít

ése nem teljes 

körű, vannak 

még 

hiányosságok. 

Célunk, hogy a 

település 

felkészüljön a 

fogyatékkal élők 

fogadására, 

illetve, hogy 

biztosítsuk a 

fogyatékossággal 

élők számára, 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 
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hogy 

társadalmunk 

tagjaiként 

ugyanazokkal a 

jogokkal és 

kötelességekkel 

rendelkezzenek, 

mint mindenki 

más. 

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

2) 

Akadálymentes 

szolgáltatások 

(braille táblák 

kihelyezése, 

webtartalmak) 

létrehozása. 

A fogyatékkal 

élők számára sok 

helyen nem 

rendelkezünk 

akadálymentes 

szolgáltatásokkal

, tartalmakkal. 

Célunk, hogy a 

település 

felkészüljön a 

fogyatékkal élők 

fogadására, 

illetve, hogy 

biztosítsuk a 

fogyatékossággal 

élők számára, 

hogy 

társadalmunk 

tagjaiként 

ugyanazokkal a 

jogokkal és 

kötelességekkel 

rendelkezzenek, 

mint mindenki 

más. 

Költségvetési 

koncepció, 

Gazdasági 

program, 

Szolgáltatásterve

zési koncepció, 

Településfejleszt

ési stratégia, 

Településrendez

ési terv, 

Településszerkez

eti terv, 

Településfejleszt

ési koncepció, 

stb. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

A Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Program 

végrehajtásáért 

az 

önkormányzat 

részéről a 

Polgármester 

felel 

2019. 12. 31./ 

2020. 12. 31./ 

2021. 12. 31. 

helyhiány miatt 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Elsődleges 

forrás: pályázati 

források, 

emellett a 

szükséges 

erőforrásokat 

lásd az 

intézkedési terv 

kifejtésében 

Az érintett 

intézmények és 

önkormányzat 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható. 

 



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 
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- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

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. 

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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A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

A 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  
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o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
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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. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Kakasd község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

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

beépítettük. 

 

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

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 61/2019 (V.14.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 
 

 

 

 

 

Dátum          Aláírás 

 

 

 

Kakasd Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 
 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 



HEP elkészítési jegyzék2 
(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető) 

 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 

 

                                                           
2 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
4 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 




