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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 mento-
rokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kétegyháza Nagykö-
zség Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működteté-
sét. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolat-
rendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 
Kétegyháza, Békés megye délkeleti részén fekvő 4000 fős nagyközség, a legnagyobb magyarországi ro-
mán nemzetiségű település. A Budapestet Bukaresttel összekötő nemzetközi vasútvonal mentén fekvő 
Kétegyháza közúton is jól megközelíthető: Északról Békéscsaba felől, Gyula és a nemzetközi határátke-
lő felől a 44-es számú főútról letérve, keletről az eleki határátkelő felől, nyugatról pedig Medgyesegyhá-
za - Orosháza felől. 
 

Közlekedési jellemzők 
 
Forgalmi utak: 
- 4433 jelű Békéscsaba – Szabadkígyós – Kétegyháza összekötő út  
Belterületi része: Csabai utca 
- 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út 
Belterületi része: Móra utca, Toldi utca, Damjanich utca 
- 4435 jelű Kétegyháza – Elek összekötő út 
Belterületi része: Gyulai út 
- 44341 jelű Kétegyháza állomáshoz vezető út. 
A valóságban Dózsa utca teljes hosszban. 
 
A település vasúti csomópont, az alábbi vasútvonalakkal: 
- 120 sz. Békéscsaba – Kétegyháza – Lökösháza A1 kategóriájú villamosított vasútvonal. 
- 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged B2 kategóriájú vasútvonal. 
 
A településen átmenő 4433, 4434, 4435, jelzéssel ellátott külterületi mellékutak kapcsolatot biztosítanak 
Békéscsabához, Gyulához és Medgyesegyházához. Ezek, valamint az ezekhez csatlakozó belterületi 
útszakaszok és települési gyűjtő utak útburkolatának állapota leromlott, töredezett, repedezett, kátyús, 
nyomvályús, jellemzően az alépítményi teherbírási problémák miatt. Nagy gondot jelent a belterületi, 
szilárd burkolat nélküli utcák magas száma és aránya (48%), de hiányzik a megfelelő járdahálózat is. 
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Demográfiai mutatók 

 
A település a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet alapján a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott település, de mindent megtesz azért, hogy ez minél hamarabb megváltozzon és 
felzárkózhasson, illetve elfoglalhassa helyét a prosperáló kistelepülések táborában. Ennek első lépése 
volt a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás, melynek eredményeképp 
jelentősen megnövekedett érdekérvényesítő képességünk. 
 
A településen a munkaképes korú népesség 3 787 fő, többségük nő és az átlaghoz képest alacsonyabb 
iskolázottsággal rendelkezik. 
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Értékeink, küldetésünk 
 
Településünk lakossági összetétele rendkívül változatos, generációk, nemzetiségek élnek együtt, békes-
ségben, egymás hagyományait tiszteletben tartva. 
Meg kívánjuk őrizni és továbbfejleszteni ezt az értéket, át kívánjuk adni gyermekeinknek, unokáinknak. 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Kétegyháza Nagyközség 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 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 hozzá-
férésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a terüle-
teket, 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 elmozdulá-
sokat 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 programal-
kotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazí-
tás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munka-
csoportokat. 
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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 előmozdí-
tásáról 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 mentorok-
ról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésé-
nek szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EM-
MI 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 (to-

vábbiakban: 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 (továbbiak-

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

előírásaira. 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az 51/2013. (IV.30.) számú határozatával megbízást adott 
a jegyző és általa a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a település Esélyegyenlőségi Programjának 
elkészítésére, felülvizsgálatára. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciók-

kal, programokkal 
 
Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy- egy ágazat 
konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatatlanul kapcsolódnak az 
esélyegyenlőség kérdésköréhez. A teljesség igénye nélkül: 
 
 

� Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének Gazdasági programja  
� Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének Közfoglalkoztatási Programja 
� Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének Közfoglalkoztatási Terve 
� Kétegyháza Nagyközség Közoktatási Esélyegyenlőségi programja 
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� Kétegyháza Nagyközség Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 
� Közhasználatú épületek akadálymentesítési programja 

 
Ezek módosításakor, felülvizsgálatakor figyelemmel vagyunk a szükséges és elégséges koherencia meg-
teremtésére. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Programunk szervesen kapcsolódik a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális és 
gyermekjóléti Koncepciójában megfogalmazott elvárásokhoz és értékekhez. 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából rele-
váns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
Az esélyegyenlőség témakörében önkormányzatunk elsősorban a helyi információkra támaszkodhat. A 
konkrét tárgyban vizsgálatok, felmérések nem indultak, így több esetben a kiinduló állapot szubjektív, 
konkrét számadatokkal alá nem támasztható. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete,  

esélyegyenlősége 
 

Közművelődés 
 
A településen egy művelődési ház található, a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. Az intéz-
mény szervezésében már az 1990–es évek óta folyamatos színházi és koncertlátogatásokat tehettek az 
érdeklődők, Békéscsabán és Szegeden. Az utóbbi években az érdeklődés annyira megcsappant, hogy ez 
a program ritkán kerül megszervezésre. A települési könyvtár látogatottsága is hasonlóképp folyamatos 
csökkenést mutat a könyvkölcsönzéseket illetően. A látogatók többsége az általános és a középiskolás 
korosztályból kerül ki, akik leginkább az internethasználat érdekében látogatják az intézményt. E prob-
lémákat önkormányzatunk lakossági programokkal, szakkörök szervezésével igyekszik elhárítani és 
megoldani. 
 
Az önkormányzat a kulturális és közösségi élet felpezsdítése érdekében évente megrendezi a „Pogácsa 
napok”-at, valamint támogatja különböző civil szerveződések programjainak lebonyolítását, de emellett 
felkarol minden olyan kezdeményezést, mely a településen élők épülésére, gazdagodására szolgálhat. 
A 2007. év végén a képviselő-testület csatlakozott a „Bursa Hungarica” pályázathoz elősegítve és támo-
gatva ezzel a továbbtanulni vágyó gyermekek képzését. A jelentkezők az alábbiak szerint jutottak támo-
gatáshoz: 
 

 
Kétegyháza Nagyközségben a felnőttoktatás nem került megszervezésre. 
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Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012

15-64 év közötti lakónépesség (fő)

nő

férfi

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012

Nyilvántartott álláskeresők száma

nő
férfi
összesen

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012

18-29 közötti lakónépesség (fő)

nő
férfi
összesen



 9 

 
 

 
 

A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek 
száma és aránya nemenként 

 

  
nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő 
  nő férfi összesen nő férfi összesen 

2008 152 178 330 108 106 214 
2009 118 165 283 51 55 106 
2010 130 182 312 55 73 128 
2011 150 165 315 81 69 150 
2012 126 185 311 88 54 142 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Alacsonyan iskolázott népesség 
 

év  
15 éves és idősebb lakos-

ság száma összesen 

15 éves és idősebb, legalább 
általános iskolát végzettek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15 és idősebb száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 
  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 3542 1840 1702 582 368 214 22 0,62 18 0,97 4 0,23 
2011 3322 1696 1626 546 328 218 18 0,54 11 0,64 7 0,43 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
Az alacsony iskolázottság felszámolására indult állami programok leginkább a bizonyítvány megszerzé-
sét eredményezték, szemléletbeli, tudásbeli változást nem hoztak, így ténylegesen nem járultak hozzá az 
elhelyezkedési lehetőségek megragadásához. 
Az érintett kör továbbra is családi gazdaságokban dolgozik, bár kétségtelen, hogy a probléma nem ter-
melődik újra.  
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A településen jelentősebb foglalkoztató nem üzemel, a legnagyobb munkáltató maga az önkormányzat. 
Ezzel együtt nem jelentős az iparűzési adóbevétel sem, gazdaságfejlesztésre, adókedvezmények nyújtá-
sára nincs elegendő forrás. 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
közlekedés 

 
 elérhető-

ség átla-
gos ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma mun-
ka-napokon 

átlagos uta-
zási idő au-
tóbusszal 

vonat járatok 
átlagos szá-
ma munka-
napokon 

átlagos 
utazási 
idő vo-
nattal 

Kerékpár-
úton való 
megköze-
líthetőség 

átlagos 
utazási 
idő ke-

rékpáron 
Legkö-
zelebbi 
centrum 

15 perc 19 23 perc - - - - 

Megye-
székhely 

25 perc 11 35 perc 23 23 perc - - 

Főváros 3 óra - - 23 3 óra 15 
perc 

- - 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
fiatalok 

 
 van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyí-
tő programok a településen 

nincs 
- 
- 
- 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyí-
tő programok a vonzásközpontban 

nincs 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok 
a településen 

nincs 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok 
a vonzásközpontban 

nincs 
- 
- 
- 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
programokon részvevő  fiatalok száma 

 
fő fiatalok foglalkozta-

tását megkönnyítő 
programok a telepü-

lésen 

fiatalok foglalkoz-
tatását megkönnyí-

tő programok a 
vonzáskörzetben 

az oktatásból a mun-
kaerőpiacra való át-

menetet megkönnyítő 
programok a települé-

sen 

az oktatásból a munka-
erőpiacra való átmene-
tet megkönnyítő prog-
ramok a vonzáskörzet-

ben 
 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 - - 5 9 - - 7 5 
2009 - - 8 12 - - 5 6 
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2010 - - 6 7 - - 3 7 
2011 - - 3 6 - - 8 5 
2012 - - 9 5 - - 12 4 
Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
felnőttek munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése 

 
 Van/nincs Felsorolás 
felnőttképző programok a településen nincs  
felnőttképző programok a vonzásközpontban van szakképzések  

nyelvtanfolyamok 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen nincs  
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a vonzásközpont-
ban 

van állásbörze 

Helyi foglalkoztatási programok a településen nincs  
Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban van  
Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
programokon részvevő  felnőttek száma 

 

fő 

felnőtt 
képző 

progra-
mok a 

települé-
sen 

felnőtt kép-
ző progra-
mok a von-

zás- 
központ-

ban 

egyéb mun-
kaerő-piaci 
szolgáltatá-

sok a telepü-
lésen 

egyéb munka-
erő-piaci szolgál-

tatások a von-
záskörzetben 

helyi foglal-
koztatási 

programok a 
településen 

helyi foglalkoz-
tatási programok 
a vonzáskörzet-

ben 

 
fér-
fi 

nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

200
8 

- - 4 9 - - 5 2 - - - - 

200
9 

- - 3 5 - - 9 6 - - - - 

201
0 

- - 8 7 - - 7 7 - - - - 

201
1 

- - 1 4 - - 3 8 - - - - 

201
2 

- - 5 3 - - 4 5 - - - - 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
Látható, hogy a településen külön foglalkoztatási programok nem indulnak, ezek a körzetközpontra, 
Gyulára korlátozódnak. A megoldás nyilvánvaló előnye a takarékosság, azonban a helyi viszonyok és 
igények teljes mértékben figyelmen kívül kerülnek. Az induló képzések több esetben olyan munkalehe-
tőségre irányulnak, melyekre más, távoli településeken jelentkezik igény. Ez felerősíti az ingázást, ami 
viszont a családi kapcsolatok és koherencia ellen hat. 
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A romák foglalkoztatására vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre releváns adat. 
 
A foglalkoztatás területén elszenvedett hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan nem áll rendelkezé-
sünkre adat, az Egyenlő Bánásmód Hatóság kimutatása szerint térségünkben ilyen jellegű eljárás nem 
indult. 
A legnagyobb a munkanélküliség a 18-45 év közötti nők esetében, míg 55 év felett ez az arány a férfiak 
„javára” fordul. Szakképzettségi mutatók szerint a munkanélküliek aránya a szakképzetlenek között a 
legnagyobb, bár az országos tendenciához hasonlóan jelentős a friss diplomások munkanélkülisége is.  
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A szociális ellátórendszer 
 

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

 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény alapján biztosítja a különböző szociális ellátásokat, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekjóléti ellá-
tásokat. A szociális igazgatás hatósági feladatait és a település szociálpolitikai ellátórendszerének koordi-
nálását a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportja látja el. A két törvény megalkotása óta eltelt idő-
szakban az ellátások iránti igény dinamikus növekedést mutat, a tendencia hátterében a társadalom 
egyes rétegeit érintő kedvezőtlen változások állnak. Ezzel egyidejűleg a szociális kiadások súlya is jelen-
tős mértékben emelkedett. 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 
Az Szt-ben és a Gyvt-ben meghatározott anyagi támogatások nagy részénél a jogosultsági feltételek 
konkrétan kidolgozásra kerültek. Más ellátások esetében – mint pl. a lakásfenntartási támogatás, átme-
neti segély – csekély mértékű eltérés engedélyezett. A pénzbeli támogatásoknál megállapítható, hogy a 
legnagyobb összeget a rendszeres jellegű segélyekre fizeti ki az önkormányzat, melyek közül kiemelke-
dik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, valamint az ápolási díj. 2008-
ban került bevezetésre az aktív korú nem foglalkoztatott személyek közcélú foglalkoztatása, melynek 
keretén belül már több mint 1000 munkanélkülit foglalkoztatott az önkormányzat a különböző intéz-
ményeknél, illetve a közterületeken, olyan feladatokra, melyek a kötelező önkormányzati feladatok közé 
tartoznak.  
 

 
 
2009-től új támogatási formaként jelent meg az adósságkezelés, melynek pénzbeli részét és a tanácsadást 
egyaránt a Gondozási Központ készíti elő, illetve hajtja végre. 
Az ellátás időközben felfüggesztésre került. 
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
Szociális alapszolgáltatás 
 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által biztosított – alább sorolt - szociális ellátások nem csupán 
a kötelező ellátásokra szorítkoznak, amely így mutatója a szociális háló fontosságának az esélyegyenlő-
ség szempontjából is. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás elsődleges célja a Petőfi – telepen, mint hátrányos helyzetű, szolgálta-
táshiányos, a település központjától távol levő, egyéb belterületnek minősülő településrészen élők esély-
egyenlőségének növelése. Ennek módja a közszolgáltatásokhoz, a szociális és egészségügyi alap-, illetve 
szakellátásokhoz való hozzájuttatás. A szolgáltatások köre kiterjed minden korosztályra, magában fog-
lalja a kiskorúak oktatási-, nevelési intézménybe történő szállítását – az oktatás területén kialakulható 
szegregáció megelőzése érdekében –, illetve az idősek szállítását is, ennek a korosztálynak az elszigete-
lődését elkerülve ezzel. 
 
Az étkeztetés keretében a település gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egy-
szeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenve-
délybetegségük miatt.  
 
A házi segítségnyújtás keretében munkatársaink azokat a szolgáltatást igénylő személyeket látják el, 
akik saját otthonukban, önmagukról részben képesek gondoskodni, de szükséges számukra a külső se-
gítség annak érdekében, hogy az önálló életvitel fenntartható legyen.  
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet meg-
szüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
Hosszú évek óta működik a jelzőrendszeres házi gondozás. E rendszer segítségével fenntarthatók a 
biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél 
történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. 
 
A nappali ellátást nyújtó szolgáltatásoknak két típusát biztosítja az Önkormányzat, egyrészt gon-
doskodik az idősekről, másrészt pedig a fogyatékkal élőkről. Az ellátás az egyes szolgáltatások igénybe-
vételére jogosult személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsola-
tokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletük kielégítésére.  
A nappali ellátás elviekben rendelkezésére áll a hajléktalan személyek számára is, de ilyen igény az elmúlt 
években nem jelentkezett. 
 
A támogató szolgáltatás, és a közösségi ellátások a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézményével való együttműködés keretén belül válik elérhetővé a település lakói számára. 
A problémák korai észlelése és egyes ellátásokhoz való hozzájutás a teljes szociális és egészségügyi ellá-
tórendszeren belül dolgozók együttműködésén alapszik, a működőképes jelzőrendszer alapozza meg. 
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Családsegítő Szolgálat 
 
Az szolgáltatás tevékenysége jól illusztrálható a szolgáltatást igénybevevők neme, kora, gazdasági aktivi-
tása, családi helyzete alapján az alábbi, 2010. 2011. és 2012. évi adatokat tartalmazó táblázatok segítsé-
gével. 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint 2010. évben 

 
 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint 2011. évben 

  
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma nem és korcsoport szerint 2012. évben1 

 
 

                                                           
1 A 2012. évi adatok nem a megjelentek számát, hanem a már Esetnaplóban is rögzített ügyeket tartalmazzák 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6 évesnél
fiatalabb

7 és 13
között

14-17 18-61 62 éves és
idősebb

Férfi

Nő

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

6 évesnél
fiatalabb

7 és 13
között

14-17 18-61 62 éves és
idősebb

Férfi

Nő

0

5

10

15

20

25

6 évesnél
fiatalabb

7 és 13
között

14-17 18-61 62 éves és
idősebb

Férfi

Nő



 17

 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint 2010. évben 

 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint 2011. évben 

 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint 2012. évben2 

 
Az igénybevevők között továbbra is a családban élők száma a magasabb, illetve 2012-ben ezek száma 
jelenti a növekedést is. 
 
  

                                                           
2 A 2012. évi adatok nem a megjelentek számát, hanem a már Esetnaplóban is rögzített ügyeket tartalmazzák 
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A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele szerint 2010. évben 

 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele szerint 2011. évben 

 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele szerint 2012. évben3 

 
 
A legmagasabb igénybevevői számot továbbra is az alacsony iskolai végzettségűek jelentik a következő 
tábla szerint. 
 

                                                           
3 A 2012. évi adatok nem a megjelentek számát, hanem a már Esetnaplóban is rögzített ügyeket tartalmazzák 
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A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint 
2010. évben 

 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint 
2011. évben 

 
 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint  
2012. évben4 

 
 
A problémák között az első helyen állnak az anyagi okokra visszavezethető krízishelyzetek, de jelentős 
számban jelentkezett igény az ügyintézésre vonatkozó segítségnyújtásra. 

                                                           
4 A 2012. évi adatok nem a megjelentek számát, hanem a már Esetnaplóban is rögzített ügyeket tartalmazzák 
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A családsegítő szolgáltatást igénybevevők hozott problémái 2010. évben 

 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők hozott problémái 2011. évben 

 
 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők hozott problémái 2012. évben5 

 
 
A fenti adatok iránymutatóak a foglalkoztatási és az esélyegyenlőségi tervek kialakításánál is, hiszen lát-
ható, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező családban élők vannak hátrányban elsősorban a 
munkaerő-piacon és ennek következményeként az élet minden egyes területén. Ennek a rétegnek a segí-
tése komplex feladat. Magába foglalja a foglalkoztatni kívánt réteg munka világába való visszahívását 

                                                           
5 A 2012. évi adatok nem a megjelentek számát, hanem a már Esetnaplóban is rögzített ügyeket tartalmazzák. 
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mind hosszabb időre, meg kell szüntetni az esetleges akadályozó tényezőket. Meg kell oldani a gyerme-
kek elhelyezésének, az idős szülő, hozzátartozó ellátásának feltételeit. Ez jelenti a kapcsolódási pontot a 
foglalkoztatási fejlesztések és a szociális szféra között. Településünkön minden feltétel adott és folyama-
tos fejlesztés alatt áll, amely maga után vonja a stabil munkahelyteremtés lehetőségét is, biztosítva ezzel 
a helyi lakosok esélyegyenlőségét.  
 

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 elég-
telen 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. 
 
 

 
 

Önkormányzatunk szociális lakásállománnyal nem rendelkezik. Ilyen jellegű igény nem merült fel a 
vizsgált időszakban. 
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A lakhatást segítő támogatási rendszer településünkön jól működik. A nyújtott ellátást a jogosult nem 
csak a közszolgáltatások finanszírozására, de minden olyan kiadás fedezésére felhasználhatja, amely 
közvetve vagy közvetlenül érinti lakhatását. 
 

Eladósodottság 
 
A település lakosainak eladósodottságára vonatkozóan – tekintettel a banktitokra – nem áll rendelkezés-
re adat. A korábban bevezetett adósságcsökkentési támogatás nem érte el célját, lényegében a leginkább 
sújtott célcsoporthoz nem jutottal el a források. 
Az elmúlt időszakban megnövekedett a végrehajtási cselekmények száma, több adós ajánlotta fel ingat-
lanát a Nemzeti Vagyonkezelőnek megvételre. Ezeket az ingatlanokat igyekszünk ingyenes tulajdonba 
kérni, majd az adósnak, kedvező feltételek mellett bérbe adni. 
Ez a tendencia erősödni látszik, lassítására, visszafordítására önkormányzatunknak kevés lehetősége 
van. 
 

Lakhatás egyéb jellemzői 
 
A település úthálózata nagyobbrészt megfelelő, időjárástól függetlenül minden ingatlan megközelíthető. 
Gondot okoz a járdák állapota, elsősorban a mozgásukban korlátozottakat sújtja hátrányosan a hibás, 
hiányos járófelület. Önkormányzatunk minden eszközzel igyekszik a helyzetet megoldani, támogatja a 
lakossági összefogást, de maga is végez jelentős beruházásokat. 
 

Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Kétegyháza Nagyközség területén telepszerű szegregáció nem alakult ki, bár kétségkívül vannak olyan 
területek, ahol a szegényebb családok élnek, ennek oka nem az odavándorlás, hanem a tehetősebbek 
elköltözése.  
A jelenséget visszafordítani nem áll módunkban, így inkább a családok jövedelemszerző képességnek 
erősítését tűztük ki célul.  
Nagyobb probléma az egyes ingatlanok elhanyagoltsága, szennyezettsége, állati trágya felhalmozása, 
illetve a háztartási hulladék „gyűjtése”. Erre vonatkozóan intézkedéseket kezdeményezünk, bevonva a 
lehetséges partnereket és természetesen az érintett lakosokat. 
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Az elmúlt időszakban elszaporodtak az engedély nélküli ingatlanbontások, elsősorban a bontott építő-
anyag hasznosítása érdekében. A jelenséggel szemben hatósági eszközöket vettünk igénybe, megállítá-
sában jelentős sikereket értünk el. 

 
Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Egészségügyi alapellátás 
 
Az egészségügyi alapellátásban 3 háziorvos illetve 1 fogorvos dolgozik. A háziorvosokhoz praxisonként 
átlagosan 1135 fő, valamint 198 fő gyermek is tartozik Az átlagos betegforgalom nagysága havi bontás-
ban a háziorvosoknál 550 fő/hó/praxis. 
A főbb betegségcsoportok sorrendben a hypertónia, a mozgásszervi betegségek, a diabetes, a szív- és 
érrendszeri betegségek, valamint a tápcsatorna betegségei.  
 

Orvosi ellátás 
 

  

Felnőttek és gyermekek részé-
re szervezett háziorvosi szol-

gálatok száma 

Csak felnőttek részére szerve-
zett háziorvosi szolgáltatások 

száma 
házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 3 - - 
2009 3 - - 
2010 3 - - 
2011 3 - - 
2012 3 - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az adatokból látható, hogy a közgyógyellátásban részesülők számaránya nem változott, elsősorban az 
idősebb korosztályt érinti. A támogatási összeg és a támogatott gyógyszerek száma igen alacsony, lénye-
gében megoldást nem jelent. 
 

Sportprogramokhoz való hozzáférés 
 
Kétegyházán mindenki számára hozzáférhető sportcsarnok és sportpálya üzemel, több sportszakosztály 
tevékenykedik. Önkormányzatunk képviselő-testülete éves költségvetésében jelentős támogatást különít 
el erre a célra. 
 

Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 
Kétegyháza Nagyközségben a fent már említett Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár üzemel. 
A felújított épületben helyt adunk a helyi civil szervezeteknek, biztosítjuk az önszerveződő csoportok 
megjelenési, működési lehetőségeit. 
Művészeti együttesek, nemzetközi kapcsolatok színesítik a település lakosainak életét.  
 
A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysé-

ge, partnersége a települési önkormányzattal 
 
A településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal önkormányzatunk együttműködési megállapo-
dást kötött, segítjük munkájukat, részt veszünk egymás rendezvényein. Sajnos az anyagi lehetőségek 
szűkös volta nagymértékben korlátozzák a szükséges intézkedések megtételét. 
 

Következtetések: problémák beazonosítása, 
fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során települé-

sünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Adósságok felhalmozódása adósságkezelési szolgáltatás, együttműködési meg-
állapodás az Állami Vagyonkezelő Zrt-vel (az 

ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele) 
Környezet elhanyagoltsága életvezetési tanácsadás, közmunka 
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
gyermekszegénység 

 
A gyermekek helyzetének általános bemutatása 

 
Gyermekjóléti alapellátások 
 
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete működteti a Gyermekjóléti Szolgálatot, melynek keretén 
belül gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. E szolgáltatás elsődleges feladata a gyermek családban történő 
nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszünteté-
se, illetve a családjából kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésének elősegítése. A gyermekjólé-
ti szolgáltatásban végzett sokrétű gondozási tevékenységét az alábbi táblázat adatai is bizonyítják.  
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A gyermekek védelmében gyakran alkalmazott eszköz a szülő irányába a bölcsődei ellátás kötelező 
igénybevétele, amely ellátásról az alábbi bekezdés szól.  
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Gyermekek napközbeni ellátása 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának egyik típusa a bölcsődei ellátás, amelynek biztosítása szintén nem 
kötelező feladata Kétegyháza Önkormányzatának. Ennek ellenére éppen a gyermekek és a szülők esé-
lyeinek biztosítása szempontjából mégis fontosnak tartja a település vezetése.  
A bölcsődei ellátás személyi, tárgyi és képzettségi szakmai elvárásoknak egyre inkább megfelelő környe-
zetben zajló nevelési tevékenységének az alapvető elemei az alábbiak: 

• az egészséges testi fejlődés elősegítése, ezen belül a fejlődéshez szükséges egészséges és bizton-
ságos környezet megteremtése, az elsődleges szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, va-
lamint az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 
kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése. Részét képezik ennek a rendszeres bölcsőde 
orvosi és védőnői látogatások. 

• az érzelmi fejlődés és a szocializáció fejlődése, ezen belül a bölcsődébe kerüléssel járó nehézsé-
gek lehetőség szerinti megelőzése, csökkentése, a gondozónő-gyermek közötti kapcsolat kiala-
kulásának segítése, a csoportban való én-tudat egészséges fejlődésének segítése; 

• a megismerési folyamatok fejlődésének segítése, ezen belül a gyermek életkorának, érdeklődésé-
nek megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása, az önálló aktivitás és kreativitás támoga-
tása, ismeretnyújtás. 

 

 
 

Óvodai nevelés adatai 
 
 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 
Az óvoda telephelyeinek száma  1 
Hány településről járnak be a gyermekek  - 
Óvodai férőhelyek száma  131 
Óvodai csoportok száma  5 
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  6-17 
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  3 hét 
Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 
Óvodapedagógusok száma  10  - 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  10  . 
Gyógypedagógusok létszáma  1  . 
Dajka/gondozónő  5  . 
Kisegítő személyzet  -  . 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Az óvodai ellátás igénybevétele 

 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Székhely       
Az intézménybe beíratott gyermekek lét-
száma  

 21  33  39 24  3   120 

Más településről bejáró gyermekek létszáma   - -  -  -  -  -  

Az intézménybe beíratott, 20%-ot megha-
ladóan hiányzott gyermekek száma (az 
adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

 - 3  2  1  -  6  

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

12  21  21  12  3   69 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

 5  6 7  7  1  26  

 Tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek lét-
száma 

            

Más településről bejáró gyermekek létszáma             

Az intézménybe beíratott, 20%-ot megha-
ladóan hiányzott gyermekek száma (az 
adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

            

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

            

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

            

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 
 

Székhely             

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-

ot meghaladóan 
hiányzott hátrá-
nyos helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra vetí-

tetten) 

fejlesztő foglalko-
zásban részesülő 
hátrányos helyze-

tű gyermekek 
száma 

beíratott hal-
mozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-

ot meghaladóan 
hiányzott hal-
mozottan hát-

rányos helyzetű 
gyermekek 

száma (az adott 
évből eltelt 

időszakra vetí-
tetten) 

fejlesztő foglalko-
zásban részesülő 

halmozottan 
hátrányos helyze-

tű gyermekek 
száma 

Csoport1  12 - 2  5  - 2  

Csoport 2  21 2 3  6  1 2  

Csoport 3  21 1 1  7  1  4  

Csoport 4  12 - 3  7  1 2  

Csoport 5  3 - 1  1  -  1  

Csoport 6             

              
A csoportok össz-
létszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek   12  1 5 7 - 1  
A csoportok össz-
létszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel)  3 - 3 1 -  3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

Óvodai körzethatár 
 

Óvodai 
körzeten-

kénti 
létszám és 

hh/hhh 
gyerme-

kek meg-
oszlása 

A körzet-
be felve-
hető (ott 

élő) 
összes 

gyerme-
kek szá-

ma 

A körzet-
be felve-
hető (ott 

élő) 
összes hh 
gyerme-
kek szá-

ma 

A körzet-
be felve-
hető (ott 

élő) 
összes 

hhh 
gyerme-
kek szá-

ma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyerme-
kek össz-
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe 
járó hh gyer-

mekek aránya 
a körzet 

óvodásainak 
összlétszámá-
hoz viszonyít-

va (%) 

A körzetbe 
járó hhh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe 
járó hhh 

gyermekek 
aránya a 

körzet óvodá-
sainak össz-
létszámához 
viszonyítva 

(%) 

Körzet 1  140  79  36  120  69  57,5  26  21,66 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
A fenti táblázatok összehasonlításából az a következtetés vonható le, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás 
által érintett gyermekek száma változatlan, de többen kerültek alapellátásból védelembe vételbe, ami az 
egyes problémák súlyosbodásának a jele. 
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A nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)  

résztvevők és a napközisek száma 
 

Általános iskolák adatai 
 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános is-
kolai feladat-
ellátási helyek 

száma 

  
1-4 évfo-
lyamon 

5-8 évfo-
lyamon 

összesen 
1-4 évfo-
lyamon 

5-8 évfo-
lyamon 

összesen 
db 

2010/2011 8 8 16 - - - 3 
2011/2012 8 8 16 - - - 3 
2012/2013 8 8 16 - - - 3 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Általános iskolások adatai – el- és bejárás 
 

 Létszám (fő) 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma  343 

Más településről bejáró általános iskolások  1 

Más településről bejáró hh gyerekek - 

Más településről bejáró hhh gyerekek - 

Más településre eljáró általános iskolások  16 

Más településre eljáró hh gyerekek 8 

Más településre eljáró hhh gyerekek 6 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek  138 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek  95 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

Iskolai körzethatár 
 
Hány körzet van a 
településen 

 db   

Iskolai körzetenkénti 
létszám és hh/hhh 
tanulók megoszlása 

A körzet általános 
iskoláiba járó 

tanulók összlét-
száma 

A körzetbe 
járó hh 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak 

összlétszámához 
viszonyítva (%) 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak 

összlétszámához 
viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó 
hh tanulók lét-

száma a település 
hh tanulóinak 

összlétszámához 
viszonyítva 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

létszáma a telepü-
lés hhh tanulói-
nak összlétszá-

mához viszonyít-
va 

  343 138  40,23 95  27,69  40,23  27,69 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

Iskola személyi feltételek 
 
 Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító 12  - 
Szaktanítást végző tanítók száma 2  - 
Szaktanítást végző tanárok száma 14  - 
Gyógypedagógusok létszáma 1  - 
Gyermekvédelmi felelős -  - 
Iskolaorvos 2  - 
Iskolapszichológus -  - 
Kisegítő személyzet 6  - 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Oktatási intézményeink pedagógus ellátottsága megfelelő, minden tanuló számára biztosítani tudjuk a 
megfelelő színvonalú képzést. 
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A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

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

Kompetenciamérési adatok 
 
ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 
Országos kompeten-
cia-mérés eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Szövegértés 
6. évfolyam 1315  1483 1200  1465 1248  1055  1472     
8. évfolyam – – 1437  1577 1438  1182  1567     
10. évfolyam – – – – – – –     
Matematika 
6. évfolyam 1351  1498 1234  1486 1310  1166  1489     
8. évfolyam – – 1  1601 1413  1215  1612     
10. évfolyam – – – – – – –     
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
 
 

  Gimnázium (%) 
Szakközépiskola (érett-
ségit adó képzés) (%) 

Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 
Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 14  -  46  -  40  100  -  -  -  -  

2009/2010 10  -  21  -  63  25  -  -  5  100  

2010/2011 0,7  -  57  12,5  37  20  -  -  -  -  

2011/ 2012  15  - 47  -    2  -  -      

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00% 35,00% 29,00% 2,00%     

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Látható, hogy iskoláink tanulói alig maradnak el az országos átlagtól, továbbtanulásukhoz megfelelő 
kereteket biztosítunk. 
 
  

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatás-

ban 
2010/2011 23 
2011/2012 33 
2012/2013 36 
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Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 
 

 
Évfolyamismétlők aránya 

(%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 3  
2009/2010 5  
2010/2011 2  

2011/2012 4  

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1% 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Értékelhető, egzakt kimutatással a gyermekek étkezéséről nem rendelkezünk, a szociális rászorultak és a 
hátrányos helyzetűek számára biztosítjuk az étkeztetést. Sok esetben a gyermek számára készített ételt a 
gyermek hazaviszi, majd a család közösen fogyasztja el, így éppen az érintett nem jut megfelelő mennyi-
ségű és minőségű ételhez. 
Ezen a területen fejlesztéseket tervezünk, lépéseket teszünk olyan főzőkonyha kialakítására, amellyel 
egészséges és kedvező árú ételhez juttathatjuk gyermekeinket, illetve családjaikat. Jelenleg más helyről 
szerezzük be a szükséges főtt ételt, megtakarítási lehetőségeink nincsenek. A saját konyha üzemeltetésé-
vel az egy egységre eső költségekből nagyobb mennyiségű vagy jobb, egészségesebb  minőségű ételt 
tudunk készíteni. 

Oktatási szegregáció 
 
Magyarországon részben a lakóhelyi elkülönülésből fakadóan, részben a többségi társadalom kirekesztő 
magatartásának eredményeként a roma gyerekek nagyfokú iskolai koncentrálódása figyelhető meg. 
Egy 2002-es szociológiai felmérés adatai szerint: amíg 1992-ben minden 12-13. cigány tanuló (7,1 %) 
tanult olyan iskolában, ahol ők alkották a többséget, 2002-ben minden 5-6. (18,1%). Ezek alapján a szo-
ciológusok megállapították, hogy az iskolai elkülönítés tendenciája felerősödött. 
 
Az etnikai elkülönítés jelenségét annak az átfogó, társadalmi szelekciónak a részeként kell látnunk, 
amelynek Magyarországon nagy “hagyománya” van, és nem kizárólagosan etnikai alapú. A magasabb 
társadalmi státusú szülők megpróbálják a magasabb oktatási színvonalat, speciális oktatási szolgáltatáso-
kat biztosító iskolákba íratni gyermekeiket. Az iskolák egy másik része pedig az alacsony jövedelmű és 
státusú marginalizálódott csoportok iskolájává (iskolán belül osztályává) válik. 
 
Ez a jelenség egyrészt a lakóhelyi elkülönültség leképeződése, másrészt viszont a többségi társadalom 
döntése alapján jön létre (a szülők egy része elviszi gyerekét az “elcigányosodó” iskolából, vagy az iskola 
pl. felvételi beszélgetés során kiszűri a “megfelelő” gyerekeket). Sokszor azonos fenntartó, sőt beiskolá-
zási körzeten belül alakul ki az “elit” és a szegregált iskola. 
Előfordul az is, hogy amennyiben csak egy iskola van a településen, a környező településekkel alakul ki 
olyan “munkamegosztás”, (néhány esetben intézménytársulási formában) amely biztosítja az elitiskolát 
és a marginalizálódott csoportok iskolájának elkülönülését. 
Amennyiben a nem roma gyermekek átíratása megkezdődik, egy önmagát gerjesztő folyamat indul el: 
minél nagyobb arányban járnak romák egy iskolába, annál több nem roma diákot visznek el a szülők. 
 
A szegregációnak ez a formája gyorsult fel a legjobban az elmúlt években. 
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Az osztályok közötti szelekció 
 
Ezekben az esetekben az iskola a “jobb képességű” és a “rosszabb” képességű gyermekeket külön osz-
tályba csoportosítja. Ennek eszköze lehet az ún. “tagozatok” szervezése, a kis-létszámú, és az eltérő 
tantervű osztályok létrehozása.  
Szociológiai felmérések szerint: míg a normál osztályokban 37% a roma tanulók aránya; a tagozatos 
osztályokban kevesebb, mint a fele: 17%, azaz a roma gyerekek alig kerülnek nyelvi, vagy akár zenei 
tagozatokra; a sajátos nevelési igényűek tanulócsoportjában 73 % a roma tanulók aránya; a kis létszámú 
csoportokban szinte ugyanennyi: 71 %. 
 
Magántanulóvá nyilvánítás 
 
Az országos felmérések szerint a roma tanulókat nyolcszor nagyobb valószínűséggel mentetik fel a 
rendszeres iskolába járás alól, mint a nem roma diákokat. Ez hosszú távon az iskola-rendszerből való 
kiesést jelenti, hiszen többé nem kapnak segítséget a tanuláshoz az iskolától, vizsgázniuk azonban kell. 
Az így magántanulóvá váló gyerekeknek általában kevés lehetőségük van a továbbtanulásra, és a megfe-
lelő munkaerő-piaci pozíció megszerzésére. 
 
Kétegyházán a munkanélküli szülők családjában élő a gyermekek nagyobb része hátrányos helyzetű vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű. E gyermekek száma szintén meghaladja az országos átlagot, amit kü-
lön súlyosbít, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő családok esetében a gyermeklétszám is kiemelke-
dően magas. 
E gyermekek többsége a településen működő két iskola közül leginkább a Márki Sándor Általános Isko-
lába jár, arányuk – a teljes tanulói létszámhoz viszonyítva - meghaladja az 50%-ot. Ennek következmé-
nye, hogy a tehetősebb családok a közeli városok iskoláiba íratják gyermekeiket, ami látens szegregáció-
hoz vezet. Ez – többek között – súlyos gondokat okoz az oktatás, nevelés szakmai színvonala tekinte-
tében, ugyanis a továbbtanulni kívánó tanulók nem tudnak kellő mélységű és elegendő mennyiségű tu-
dást elsajátítani. Emellett külön képzettséget és többletidőt igényel a nehezebben tanuló gyermekek 
felzárkóztatása, oktatása, ami viszont többletköltséget eredményez a túlórák vonatkozásában. 
 

Következtetések: problémák beazonosítása,  
fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Veszélyeztetett gyermekek számának növekedése családgondozás, életvezetési tanácsadás, veszé-

lyeztetettséget okozó tényezők feltárása, szakem-
berképzés 

Elégtelen étkezés étkeztetés megszervezése, főzőkonyha kialakítása 
Oktatási esélyegyenlőtlenség új óvoda létrehozása, tájékoztatás, iskolai progra-

mok szervezése  
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

 
Táblázatunkból látható, hogy a munkanélküliek aránya a nők körében alacsonyabb, mint a férfiak vo-
natkozásában. 
Az adat azonban nem tartalmazza a látens munkavállalókat, illetve a fekete-munkásokat. Álláspontunk 
szerint a családok úgy alakítják ki jövedelemszerző tevékenységüket, hogy a nők a településen, közfog-
lalkoztatás keretében vállalnak munkát, míg a férfiak inkább végzik a mezőgazdasági jellegű tevékenysé-
get, napi bért szerezve ezzel.  
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A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 
A nők munkavállalása tekintetében a legnagyobb problémának a gyermekek elhelyezését véljük, bár 
erről számadatok nem állnak rendelkezésre. Kétegyházán családbarát munkahely nincs, a vállalkozók 
nem szívesen vállalják fel ezt a problémát, a női munkavállalók pedig inkább alkalmazkodnak, ragasz-
kodva munkahelyükhöz. 
A hatályos szabályozás nem támogatja a részmunkaidőben való munkavállalást, e nélkül jelentős válto-
zás nem várható. 
Megoldásként az átképzést, az otthoni vagy a rugalmas munkavégzést gondoljuk, ezek azonban csak 
igen szűk keretek között valósíthatók meg. 
A gyermekmegőrzés vagy az anyák érdekközösségbe tömörülése ellen hat a szakképzettség hiánya, e 
nélkül a szülők nem szívesen bízzák gyermekeiket idegenre vagy más anyákra. 
 
 

A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 
 

 

3 év alatti 
gyermekek 

száma  
a településen 

működő  
bölcső-

dék 
 száma 

bölcsődei férőhe-
lyek  

száma 

működő családi  
napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb  
  

2008 117 1 20 - - - 20 
2009 111 1 20 - - - 20 
2010 94 1 20 - - - 20 
2011 87 1 30 - - - 20 
2012 84 1 30 - - - 20 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A bölcsődei ellátás településünkön megoldott, azonban a beteg gyermekek ellátására kizárólag ottho-
nukban van lehetőség. 

 
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
 védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 

2008 2 158 79 
2009 2 151 76 
2010 2 135 68 
2011 2 123 62 
2012 2 107 54 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

Következtetések: problémák beazonosítása, 
fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Gyermekvállalás miatti hátrány nyári napközi működtetése, gyermekmegőrzés, 

„gyermekmegőrzés-rendszer kialakítása” 
Női munkanélküliség magas aránya közmunka, képzés/átképzés, családbarát munka-

helyek kialakítása 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

Az időskorú népesség főbb jellemzői 
 

 
 

Öregedési index 
 
   

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001  788  698 112,9  
2008  732  612  119,6 
2009  712  601  118,5 
2010  705  569  123,9 
2011  697  568  122,7 
2012  696  542  128,4 

   
 

Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 603 428 1031 
2009 610 412 1022 
2010 597 408 1005 
2011 590 395 985 
2012 585 416 1001 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
 
 

Regisztrált munka-
nélküliek száma 

55 év feletti regiszt-
rált munkanélküliek 

száma 

Tartós munkanélkü-
liek száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

 fő fő % fő fő % 

2008 330 11 3,33 214 5 2,33 

2009 283 11 3,88 106 4 3,77 

2010 312 17 5,44 128 6 4,68 

2011 315 19 6,03 150 8 5,33 

2012 311 17 4,68 142 3 2,11 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  
 
Táblázatunkból látható, hogy az idősebb munkakeresők számaránya nem kiugró, lényegében elenyésző-
nek mondható. Okát nagyobbrészt az érintett generáció neveltetésében, szocializálódásában véljük fel-
fedezni, az idősebbek méltányolható és példamutató felelősséggel keresnek és vállalnak munkát. 
 
A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlá-

sához való hozzáférés 
 

64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 

  64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 fő fő % 

2008 766 36 4,69 
2009 748 73 9,75 
2010 742 73 9,83 
2011 749 79 10,54 
2012 747 89 11,91 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Idősek informatikai jártassága 
 

 Összes megkérdezett 
Számítógépet használni 

tudók száma 
Internetet használni 

tudók száma 
 fő fő % fő % 

2008 92 6 6,52 6 6,52 
2009 90 5 5,55 5 5,55 
2010 70 7 10 7 10 
2011 70 6 8,57 6 8,57 
2012 70 8 11,42 8 11,42 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

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

 

  Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 6 
2009 5 
2010 4 
2011 5 
2012 6 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

Településünkön több idősklub működik. Rendszeresen szervezünk találkozókat, nyugdíjas napokat, 
emellett évente vendégül látjuk a közszférából nyugdíjba vonult munkatársakat is. Gondot okoz a ren-
delkezésre álló közösségi terek hiánya, illetve elégtelen volta. 
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Következtetések: problémák beazonosítása,  
fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Elmagányosodás, izoláció Programok szervezése, civil kezdeményezések 
felkarolása, akadálymentes, étkezést, vendéglátás 

is lehetővé tevő közösségi tér kialakítása.  
Csökkenő bevételi források Jövedelemszerző kereslet teremtése 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

 
 

 
A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények,  

szociális szolgáltatások 
 

 
Állami/önkormányzati Egyházi Civil  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki szol-
gáltatás  

1 1 1 - - - - - - 

étkeztetés 1 1 1 - - - - - - 

házi segítségnyújtás 1 1 1 - - - - - - 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

1 1 1 - - - - - - 

családsegítés 1 1 1 - - - - - - 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

1 1 1 - - - - - - 

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek  
részére 

1 1 1 - - - - - - 

támogató szolgáltatás 1 1 1 - - - - - - 

nappali ellátás 1 1 1 - - - - - - 

Forrás: helyi adatgyűjtés,  
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Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 
 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

  
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású intéz-

ményben 
civil fenntartású intézmény-

ben  
2008 13 - - 
2009 20 - - 
2010 19 - - 
2011 24 - - 
2012 25 - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
 
A korábbi időszakhoz képest erősen lecsökkent a szociális foglalkoztatásban részt vevők száma, a csök-
kent munkaképességű polgárokat nem áll módunkban foglalkoztatni. 
 
A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlá-

sához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége, a közszol-
gáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, informáci-
ós és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymen-

tesítettsége 
 

 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
pa 

Han-
gos 
tájé-

koztatá
s 

In-
dukc
iós 
hu-
rok 

Ta-
pint-
ható 
infor
for-
máci

ó 

Jel-
nyel-

vi 
se-

gítsé
g 

Egyé
b 

 
oktatá-
si in-
tézmé
nyek 

alapfok igen igen igen igen nem igen nem igen nem 

középfok - - - - - - - - - 

felsőfok - - - - - - - - - 

 
Egés-
zségüg
yi in-
tézmé
nyek 

fekvőbeteg 
ellátás  

- - - - - - - - - 

járó beteg 
szakellátás 

- - - - - - - - - 

alapellátás nem igen igen igen nem igen nem nem nem 

kulturális, művelődési 
intézmények 

nem igen igen igen nem igen nem nem nem 

önkormányzati, köz-
igazgatási intézmény 

nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

- - - - - 
- 

- - - 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

nem nem igen igen nem nem nem nem nem 
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Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok civil 
szervezetei 
 

Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 
 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korlátozot-
tak részére 

mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz-

tatás 

In-
dukci

ós 
hurok 

Ta-
pint-
ható 

infor-
for-

máció 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyéb 

A foglalkoztató neve és a 
foglalkoztatás jellege: 
kereskedelmi egységek  
 
 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál.  
 
A mozgásukban korlátozott polgárok tekintetében jelentős problémának értékeljük a közterületek való 
helyváltoztatás problematikáját. Sok esetben a közutakon kényszerülnek közlekedni polgáraink annak 
ellenére, hogy jelentős forrásokat csoportosítunk át a járdák építésére, karbantartására. 
Hatósági és egyéb eszközökkel igyekszünk a lakosságot rábírni az ingatlanaik előtti közterület tisztántar-
tására, de intézkedéseink sok esetben hatástalanok. 
 

Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 
 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korlátozot-
tak részére 

mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz-

tatás 

In-
dukci

ós 
hurok 

Ta-
pint-
ható 

infor-
for-

máció 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyéb 

Közterület (utca/járda, 
park, tér) 

nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

Helyi és távolsági tömeg-
közlekedés 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Buszpályaudvar, buszvárók nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Vasútállomás nem nem nem igen igen nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatár-
sától 
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Következtetések: problémák beazonosítása, 
fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Közlekedési nehézségek Közterületek korszerűsítése, közmunka 

Elfoglaltság, foglalkoztatás hiánya Programok szervezése, civil kezdeményezések 
felkarolása, akadálymentes, étkezést, vendéglátás 

is lehetővé tevő közösségi tér kialakítása 
 
 

Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek  
és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 

 
Az esélyegyenlőség biztosításának terhe elsősorban az állami, önkormányzati szereplőkre hárul. Az 
egyes civilszervezetek elsősorban saját tagságuk igényeit igyekeznek kielégíteni, így érdemben nem vagy 
csak nagy nehézséggel vonhatók bele más jellegű program végrehajtásába. 
A településen működő roma nemzetiségi önkormányzat összetartó, megtartó ereje csekély, a romák 
integrációs erőfeszítése elenyészőek. Az egyes társadalmi szereplők feladatvállalása leginkább a verbális 
kommunikációig jut el, ezen túlmenően nem lehet reájuk érdemben építeni. 
 
A jövőben ezt az együttműködést új alapokra kell helyezni, erősíteni szükséges az öngondoskodás elvét, 
fokozatosan ki kell vonulni a segélyező politikából, erősíteni egyúttal az eszközteremtő gondolkodást. 
Ez a megoldás hosszú távon eredményes, forráskímélő és személyre, csoportra szabott. 
 

A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságát két irányban kívánjuk biztosítani, Egyrészt az elkészí-
tés és felülvizsgálat folyamatába bevonjuk a leginkább érintett társadalmi csoportokat, másrészt az elké-
szül és nyilvános ülésen tárgyalt anyagot a tárgyalást és elfogadást megelőzően társadalmi vitára bocsát-
juk. 
A megvalósítás és elfogadás érdekében az elfogadott anyagot teljes terjedelmében közzétesszük, meg-
nyitva a lehetőséget egyrészt a maradéktalan végrehajtás, másrészt a folyamatos kontroll és véleménye-
zés érdekében. 
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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 meghatáro-
zása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegénységben 
élők 

Adósságok felhalmozódása 

adósságkezelési szolgáltatás, együtt-
működési megállapodás az Állami 

Vagyonkezelő Zrt-vel (az ingatlanok 
ingyenes tulajdonba vétele) 

Romák és/vagy 
mélyszegénységben 
élők 

Környezet elhanyagoltsága életvezetési tanácsadás, közmunka 

Gyermekek 
Veszélyeztetett gyermekek számának 
növekedése 

családgondozás, életvezetési tanács-
adás, veszélyeztetettséget okozó té-
nyezők feltárása, szakemberképzés 

Gyermekek Elégtelen étkezés 
étkeztetés megszervezése, főzőkonyha 

kialakítása 

Gyermekek Oktatási szegregáció 
új óvoda létrehozása, tájékoztatás, 

iskolai programok szervezése 

Idősek Elmagányosodás, izoláció 

Programok szervezése, civil kezdemé-
nyezések felkarolása, akadálymentes, 
étkezést, vendéglátás is lehetővé tevő 

közösségi tér kialakítása. 

Idősek 
Csökkenő bevételek, beszűkülő életle-
hetőségek 

Jövedelemszerző kereslet teremtése 

Nők 
Gyermekvállalás miatti hátrányos 
megkülönböztetés 

nyári napközi működtetése, gyer-
mekmegőrzés, „gyermekmegőrzés-

rendszer kialakítása” 

Nők Női munkanélküliség magas aránya 
közmunka, képzés/átképzés, család-

barát munkahelyek kialakítása 

Fogyatékkal élők Közlekedési nehézségek 
Közterületek korszerűsítése, közmun-

ka 

Fogyatékkal élők Elfoglaltság, foglalkoztatás hiánya 

Programok szervezése, civil kezdemé-
nyezések felkarolása, akadálymentes, 
étkezést, vendéglátás is lehetővé tevő 

közösségi tér kialakítása 
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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 
mélyszegénységben 
élők 

„Adósságból bérlakásba” 
Partnerek: Pénzügyi szolgáltatók, Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt., Szakbizottságok 
Felelős: Polgármester 

Romák és/vagy 
mélyszegénységben 
élők 

„Tiszta udvar, rendes ház” 

Partnerek: Munkaügyi Központ, Önkor-
mányzat, Hulladékkezelő Közszolgáltató, 
Nemzetiségi önkormányzatok, civil szerve-
zetek. 
Felelős: Polgármester 

Gyermekek Óvjuk gyermekeinket! 

Partnerek: Gyámhivatal, Járási Hivatal, 
Gyámhatóság, Gondozási Központ, Okta-
tási, nevelési intézmények, Nemzetiségi 
önkormányzatok 
Felelős: Polgármester 

Gyermekek Minden gyermek lakjon jól! 

Partnerek: Település termelői, Gondozási 
Központ, Oktatási, nevelési intézmények, 
Önkormányzat, Nemzetiségi önkormány-
zatok 
Felelős: Polgármester 

Gyermekek Tanulás esélyekkel 
Partnerek: Oktatási, nevelési intézmények, 
Tankerület, Nemzetiségi önkormányzatok 
Felelős: Polgármester 

Idősek Együtt élni, egymással! 

Partnerek: Gondozási Központ, Önkor-
mányzat, önkéntes segítők, egyházak, civil 
szervezetek. 
Felelős: Polgármester 

Idősek Életet az éveknek! 

Partnerek: Gondozási Központ, Önkor-
mányzat, önkéntes segítők, egyházak, civil 
szervezetek. 
Felelős: Polgármester 

Nők Vigyázzunk együtt! 

Partnerek: Civil szervezetek, önkormány-
zat, Munkaügyi Központ, önkéntes segítők, 
Pedagógusképző intézetek. 
Felelős: Polgármester 

Nők Munka ÉS család 
Partnerek: Vállalkozók, önkormányzat 
Felelős: Polgármester 

Fogyatékkal élők Mozgás korlátok nélkül 
Partnerek: Település lakossága, civil szer-
vezetek, vállalkozók, önkormányzat. 
Felelős: Polgármester 

Fogyatékkal élők Bennünk van az érték! 
Partnerek: Gondozási Központ, Önkor-
mányzat, vállalkozók. 
Felelős: Polgármester 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő esélyű hozzáférése a szolgáltatásokhoz biztosí-
tott. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők megfelelő lakhatási feltételek között éljenek 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges ételhez juttatását, veszélyeztetettségük visszaszorítását. 



 48

Folyamatosan odafigyelünk az idősek elmagányosodására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermekvállalás elősegítését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyváltoztatásának elősegítésére és foglalkoztatására. 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: „Adósságból bérlakásba” 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékek-
kel) 

Adósságok felhalmozódása 

Célok -  
Általános megfo-
galmazás és rövid-, 
közép- és 
hosszútávú időegy-
ségekre bontásban 

Cél az eladósodottság hátrányos hatásainak mérséklése 
Rövidtávon adósságkezelés 
Középtávon életvezetési tanácsadás 
Hosszú távon a felhagyott tulajdon visszaszerzése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

A lakáscélú hitelekkel terhelt ingatlanok felajánlóit igyekszünk adósságkezelési 
szolgáltatásban részesíteni, amennyiben ez nem vezet eredményre, ingyenes 
tulajdonba kérjük az Állami Vagyonkezelő Zrt-nek felajánlott ingatlant, majd 
kedvező feltételek mellett bérbe adjuk számukra, biztosítva ezzel méltó lakha-
tásukat. Amennyiben lehetséges, elősegítjük, hogy a rendelkezésükre álló moratóri-
um alatt visszavásárolják ingatlanaikat. 

Résztvevők és 
felelős 

Ügyfelek, Pénzügyi szolgáltatók, Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Szakbizottságok 

Partnerek 
Partnerek: Pénzügyi szolgáltatók, Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Szakbizottság-
ok 
Felelős: Polgármester 

Határidő(k) pon-
tokba szedve 

1, 3, és 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), va-
lamint fenntartha-
tósága 

Eredmény rövid és közép távon az eladósodottság mérséklése, hosszú távon 
olyan életvezetés, amely nem vezet további adósságok felhalmozásához. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A projekt kockázati tényezője elsősorban maga az adós magatartása, ezt élet-
vezetési tanácsadással igyekszünk kiküszöbölni. 

Szükséges erőfor-
rások 

Jogalkotás, lakossági, állami önerő, jogász igénybevétele. 
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Intézkedés címe: „Tiszta udvar, rendes ház” 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékek-
kel) 

A gazdaságilag hátrányos helyzetben élő családok lakhatási körülményei, lakó-
környezet nem felel meg a település elvárásainak, ez elutasítást, végső soron 
szegregációt eredményez. 

Célok -  
Általános megfo-
galmazás és rövid-, 
közép- és hosszú 
távú időegységekre 
bontásban 

Cél a tiszta, élhető lakókörnyezet megteremtése. 
Rövidtávon hatósági eszközök alkalmazása 
Középtávon közmunka szervezése az érintett területen élők bevonásával 
Hosszabb távon az érintett családok életvezetésének megváltoztatása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Elsőként környezettanulmányt készítünk a településen. Megszervezzük az 
érintett területeken a közmunkát, bevonjuk az ott élőket annak érdekében, 
hogy saját lakókörnyezetüket megtisztíthassák. Végül életvezetési tanácsadás-
sal, hatósági, ellenőrzési eszközökkel elérjük, hogy kialakuljon egy fajta igény a 
lakókörnyezet tisztántartása érdekében. 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett lakosság, közmunkások, önkormányzat. 
Felelős: polgármester 

Partnerek 
Partnerek: Munkaügyi Központ, Önkormányzat, Hulladékkezelő Közszolgál-
tató, Nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 

Határidő(k) pon-
tokba szedve 

1, 3 és 5 év. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), va-
lamint fenntartha-
tósága 

Rövidtávon el kívánjuk érni, hogy a lakókörnyezet rendezetlensége miatt in-
dult eljárások száma csökkenjen, rendszeres közmunkákat szervezünk, végső 
soron meg kívánjuk szüntetni az érintett településrészek szegregáltságát.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A projekt kockázata az érintett lakosság ellenállása, a magántulajdon védelme, 
illetve a rosszul értelmezett büszkeség. Ezeket humán erőforrások alkalmazá-
sával és hatósági eszközökkel kívánjuk ellensúlyozni. 

Szükséges erőfor-
rások 

Humán erőforrások, közmunkások, önkormányzati önerő, nemzetiségi ön-
kormányzati támogatás, pályázatok. 
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Intézkedés címe: Óvjuk gyermekeinket! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékek-
kel) 

A gyermekek veszélyeztetettségének növekedése 

Célok -  
Általános megfo-
galmazás és rövid-, 
közép- és 
hosszútávú időegy-
ségekre bontásban 

Célunk a veszélyeztetettség végleges megszüntetése településünk gyermekei 
tekintetében.  
Rövid távon a veszélyeztetettség növekedésének lelassítása, az okok feltárása. Közép-
távon a tendencia megállítása. 
Hosszabb távon a tendencia visszafordítása, a már veszélyeztetett gyermekek élet-
helyzetének megoldása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

A Gondozási Központtal és az oktatási,. nevelési intézményekkel való 
együttműködés során fel kívánjuk tárni a veszélyeztetettség mélyen rejlő okait, 
életvezetési tanácsadással és hatósági eszközökkel meg kívánjuk szüntetni 
azokat. Családgondozást és szakemberképzést szeretnénk megvalósítani. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, családgondozók, érintett családok. 
Felelős: polgármester 

Partnerek Képzőszervek, Gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai. 

Határidő(k) pon-
tokba szedve 

2, 5 és 10 éve az egyes távokon. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), va-
lamint fenntartha-
tósága 

Rövid távon a veszélyeztetettség növekedésének megállítását, a gondozott 
gyermekek számának 50 %-kal való csökkentését szeretnénk elérni, hosszabb 
távon – a stagnálást követően – a még meglévő veszélyeztetettség 50 %-os 
további csökkentését érjük el. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A projekt kockázata a családok ellenállása, melyet megfelelő családgondozás-
sal kívánunk tompítani. A szükséges képzések elérhetetlensége esetén friss 
diplomásokat vonunk be a munkába. 

Szükséges erőfor-
rások 

Humánerőforrás, civil szervezetek, pályázatok elérése a képzésekhez. 
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Intézkedés címe: Minden gyermek lakjon jól! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nem minden gyermek jut egészséges és megfelelő mennyiségű meleg ételhez. 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

Célunk, hogy minden, a településen élő gyermek megfelelő minőségű és 
mennyiségű ételhez jusson, megfelelő áron és körülmények között.  
Rövid távon el szeretnénk érni a gyermekétkeztetés kiterjesztését, a nyári 
gyermekétkeztetés rendszeressé tételét.  
Középtávon minden gyermek részére biztosítani kívánjuk az ingyenes vagy 
nagyon kedvezményes étkeztetést.  
Hosszú távon el szeretnénk érni, hogy a gyermekek számára biztosított étel 
egészséges, korszerű összetételben álljon rendelkezésre. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Pályázatok felkutatása, megírása, jelzőrendszer ideirányítása, étkeztetés meg-
szervezése, saját főzőkonyha kialakítása, a helyi nyersanyagok beszerzése. 

Résztvevők és 
felelős 

Napközi otthonos konyha, karitatív szervezetek, önkormányzat.  
Felelős: polgármester 

Partnerek Karitatív szervezetek, egyházak, iskolák, óvodák, helyi termelők. 

Határidő(k) pontok-
ba szedve 

1, 2 és 3 év az egyes célok tekintetében. 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntarthatósá-
ga 

El szeretnénk érni, hogy az iskolai és védőnői visszajelzések csökkenjenek, 
hosszú távon csak szubjektíven mérhető egészséges ifjúságot szeretnénk ki-
nevelni. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata a forráshiány, melyet a helyi termelők és vállalkozók be-
vonásával, pályázatok felkutatásával szeretnénk kiküszöbölni. 

Szükséges erőforrás-
ok 

Önkormányzati önerő, pályázati források, karitatív szervezetek adományai. 

 
  



 52

 

Intézkedés címe: Tanulás esélyekkel 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Iskolai, oktatási szegregáció kialakulása 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

Célunk a szegregált osztályok megszüntetése, minden tanuló számára biztosí-
tani a számára legmegfelelőbb színvonalú tanulás lehetőségét.  
Rövidtávon megfelelő háttérintézményt szeretnénk létrehozni, ahonnan az 
óvodások nem szegregált formában választanak oktatási intézményt.  
Középtávon emelni szeretnénk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatá-
sát.  
Hosszabb távon felszámolni törekszünk az iskolai elkülönítést. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Új óvoda kialakítása és megnyitása.  
Tájékoztatás a szülők számára a nyújtott oktatási lehetőségekről.  
Színes, vonzó iskolai programok szervezése, a nem szegregált oktatás előnye-
inek hangsúlyozása. 

Résztvevők és 
felelős 

Oktatási, nevelési intézmények, önkormányzat, pedagógusok.  
Felelős: polgármester 

Partnerek 
Oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, tankerület és intézmény-
fenntartók, állami oktatási szervek. 

Határidő(k) pontok-
ba szedve 

1, 3 és 8 év, iskolai felmenő rendszerben. 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntarthatósá-
ga 

A háttéróvoda megnyitásával indítjuk el a szükséges intézkedéseket, felvilágo-
sító tevékenységet végzünk, végül ki szeretnénk mutatni az újonnan induló 
osztályok etnikai összetételének radikális változását. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata a tehetősebb családok ellenállása, ezt a népszerűsítő 
programokkal, a települési képviselők közbenjárásával szeretnénk ellensú-
lyozni. 

Szükséges erőforrás-
ok 

Humán erőforrások, az óvoda nyitásához pályázati források és önkormányzati 
önerő. 
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Intézkedés címe: Együtt élni, egymással! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élő idősek elmagányosodása, izolálódása. 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

Programok szervezése, civil kezdeményezések felkarolása, akadálymentes, 
étkezést, vendéglátás is lehetővé tevő közösségi tér kialakítása.  
Rövidtávon megnyitjuk a meglévő épületeket a civil szervezetek előtt.  
Középtávon olyan új közösségi teret alakítunk ki, amely alkalmas étkeztetésre, 
vendéglátásra.  
Hosszú távon be kívánjuk vonni az időseket a település vérkeringésébe, civil 
szervezeteibe. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Pályázatírás, civil szervezetek felkutatása, épület átalakítás, anyagbeszerzés. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzati dolgozók, civil szervezetek, önkéntesek, helyi vállalkozók. 
Felelős: polgármester 

Partnerek Helyi vállalkozók, civil szervezetek, egyházak, Munkaügyi Központ. 

Határidő(k) pontok-
ba szedve 

6 hónap, 1 év, illetve 3 év. 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntarthatósá-
ga 

Rövid és középtávon elérjük, hogy a településen élő idősek méltó közösségi 
teret tudhassanak magukénak, biztosítva legyen étkeztetésük, illetve rendez-
vényeik megtartása. Hosszú távon elégedett, önmagukat és korukat vállaló, 
magukat fontosnak érző idős lakossági csoportot hozunk létre. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata a fiatalabb korosztály érdektelensége, ellenállása. Ezt az 
egyházak, a civil szervezetek és az önkéntesek bevonásával szeretnénk ellen-
súlyozni. 

Szükséges erőforrás-
ok 

Pályázati támogatások, helyi vállalkozók segítsége, adományok, önkormányza-
ti forrás. 
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Intézkedés címe: Életet az éveknek! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek megélhetési lehetőségeinek beszűkülése. 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

Az idősek csekély jövedelmének méltó kiegészítése, bevételhez juttatás.  
Rövidtávon önkormányzati főzőkonyhát alakítunk ki, amely elsősorban kö-
zösségi térként szolgál.  
Középtávon piackutatást végzünk annak érdekében, hogy megtaláljuk az 
egyes nyersanyagok potenciális beszállítóit.  
Hosszú távon a teljes települési étkeztetést a helyi lakosok házi kertjeiben 
termelt, illetve nevelt terményekből és haszonállatokból oldjuk meg. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Épület átalakítás, környezetkialakítás, piackutatás, konyha szervezés, engedé-
lyek beszerzése, szállítói szerződések megkötése. 

Résztvevők és 
felelős 

Helyi vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzati dolgozók.  
Felelős: polgármester 

Partnerek 
Munkaügyi Központ, helyi vállalkozók, szakhatóságok, civil szervezetek, ön-
kéntesek. 

Határidő(k) pontok-
ba szedve 

1, 3, 5 év az egyes célok tekintetében. 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntarthatósá-
ga 

Összességében el kívánjuk érni, hogy a településen élő idősek, háztáji kert-
tulajdonosok méltó többletbevételhez juthassanak.  
Rövidtávon átadjuk a főzőkonyhát. 
Középtávon megtaláljuk beszállítóinkat. 
Hosszútávon működő rendszert alakítunk ki. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata a megfelelő árstratégia és a nyersanyagok minőségének 
összhangja. Ezt önálló és megfelelően motivált irányítók, beszerzők alkalma-
zásával kívánjuk ellensúlyozni. 

Szükséges erőforrás-
ok 

Pályázati támogatások, helyi vállalkozók segítsége, önkormányzati forrás. 
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Intézkedés címe: Vigyázzunk együtt! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermeknevelés hátráltatja a nők munkavállalását. 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

A gyermeknevelés miatti hátrány felszámolása a szülők tekintetében.  
Rövidtávon nyári napköziket működtetünk.  
Középtávon az év közbeni szünetekben megszervezzük a gyermekmegőrzést.  
Hosszú távon kialakítunk egy olyan rendszert, amelyben a gyermeke megőr-
zése tervezhető és igénybe vehető minden munkavállaló nő, illetve szülő szá-
mára.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Felmérések a szülők körében, önkéntesek és szakemberek felkutatása. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, óvodák, iskolák.  
Felelős: polgármester 

Partnerek 
Munkaügyi Központ, szakiskolák és főiskolák a gyakornokok tekintetében, 
civil szervezetek, egyházak. 

Határidő(k) pontok-
ba szedve 

1, 3, 5 év az egyes célok tekintetében. 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntarthatósá-
ga 

Megszüntetjük a gyermeket nevelő nők munkavállalási hátrányait. Rövidtávon 
a nyári, középtávon a teljes éves időszakban, hosszú távon pedig tervezhető 
lesz a gyermekelhelyezés. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata az, hogy a szülők nem szívesen bízzák gyermekeiket ide-
gen pedagógusokra vagy más szülőkre. Ezt nyitott napokkal, tájékoztatással 
igyekszünk ellensúlyozni. 

Szükséges erőforrás-
ok 

Pályázati források, munkaügyi központ támogatásai, önkormányzati önerő. 
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Intézkedés címe: Munka ÉS család 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nők munkavállalásának elnehezülése. 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

Célunk elősegíteni a nők munkavállalását, illetve megfelelő és méltó elhelyez-
kedését. Rövidtávon közmunkát ajánlunk, középtávon megszervezzük átkép-
zésüket, hosszútávon el kívánjuk érni, hogy a nőket a férfiakkal egyenlő mér-
tékkel kezeljék a munkáltatók. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Felmérés a nők és a vállalkozó körében, adatgyűjtés a munkaügyi szerveze-
teknél. A szükséges kedvezmények nyújtása érdekében gyakorolni kívánjuk 
felterjesztési jogunkat az állami szervek felé. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, civil szervezetek.  
Felelős: polgármester 

Partnerek Munkaügyi Központ, vállalkozók. 

Határidő(k) pontok-
ba szedve 

1, 2, 5 év. 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntarthatósá-
ga 

Rövidtávon minden állástalan nőnek munkát biztosítunk, középtávon olyan 
végzettséget, képzettséget szereznek, amellyel hosszú távon méltó munkát 
tudnak vállalni. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata a munkáltatók ellenállása, melyet ismertetőkkel, tájékoz-
tatással, különböző kedvezményekkel kívánunk ellentételezni. 

Szükséges erőforrás-
ok 

Pályázatok, önkormányzati önerő. 
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Intézkedés címe: Mozgás korlátok nélkül 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékosok közterületen való közlekedése alkalmanként lehetetlenné vá-
lik. 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

Célunk, hogy a fogyatékosok minden időben és minden közterületen meg-
nyugtatóan közlekedhessenek. Rövidtávon felmérjük járdáink állapotát, kö-
zéptávon közmunkát szervezünk az állagmegóvás érdekében, hosszú távon 
elérjük, hogy minden ingatlan előtt akadálymentes járda legyen kiépítve. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Felmérés, terveztetés, anyagbeszerzés, építés, pályázatírás. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, közmunkások.  
Felelős: polgármester 

Partnerek 
Lakosok, Munkaügyi Központ, helyi vállalkozók az anyagbeszerzés tekinteté-
ben. 

Határidő(k) pontok-
ba szedve 

1, 2 és három év. 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntarthatósá-
ga 

Rövidtávon képet kapunk a közterületek állapotáról, középtávon kisebb kar-
bantartásokkal biztosítjuk a közlekedést, végső soron akadálymentes járdát 
építünk. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata a forráshiány, melyet a helyi vállalkozók segítségével és 
pályázatok felkutatásával kívánunk ellensúlyozni. 

Szükséges erőforrás-
ok 

Pályázati források, önkormányzati önerő. 
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Intézkedés címe: Bennünk van az érték! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élő fogyatékosok izolálódása. 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

Programok szervezése, civil kezdeményezések felkarolása, akadálymentes, 
étkezést, vendéglátás is lehetővé tevő közösségi tér kialakítása.  
Rövidtávon megnyitjuk a meglévő épületeket a civil szervezetek előtt.  
Középtávon olyan új közösségi teret alakítunk ki, amely alkalmas étkeztetésre, 
vendéglátásra.  
Hosszú távon el kívánjuk érni, hogy a fogyatékosok az élet minden területén 
teljes értékű polgárként jelenhessenek meg. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

Pályázatírás, civil szervezetek felkutatása, meglévő épület átalakítás, anyagbe-
szerzés. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzati dolgozók, civil szervezetek, önkéntesek, helyi vállalkozók. 
Felelős: polgármester 

Partnerek Helyi vállalkozók, civil szervezetek, egyházak, Munkaügyi Központ. 

Határidő(k) pontok-
ba szedve 

6 hónap, 1 év, illetve 3 év. 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntarthatósá-
ga 

Rövid és középtávon elérjük, hogy a településen élő fogyatékosok méltó kö-
zösségi teret tudhassanak magukénak, biztosítva legyen étkeztetésük, illetve 
rendezvényeik megtartása. Hosszú távon minden polgárunkat bevonjuk tele-
pülésünk életébe. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata a fogyatékosok érdektelensége, ellenállása, belső apátiája. 
Ezt az egyházak, a civil szervezetek, önkéntesek és szakemberek bevonásával 
szeretnénk ellensúlyozni. 

Szükséges erőforrás-
ok 

Pályázati támogatások, helyi vállalkozók segítsége, adományok, önkormányza-
ti forrás. 
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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, megne-

vezése 

A helyzetelem-
zés következte-
téseiben feltárt 
esélyegyenlősé-

gi probléma 
megnevezése 

Az intézkedés-
sel elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentu-

mokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá-
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményessé-
gét mérő indi-

kátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításá-
hoz szükséges 
erőforrások  

(humán, pénz-
ügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósá-

ga 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 „Adósságból 
bérlakásba” 

Adósságok 
felhalmozódása 

Cél az eladóso-
dottság hátrá-
nyos hatásainak 
mérséklése. 

 Rövidtávon 
adósságkezelés 
Középtávon 
életvezetési 
tanácsadás 
Hosszú távon a 
felhagyott 
tulajdon vissza-
szerzése 

polgármester 5 év Eredmény 
rövid és közép-
távon az eladó-
sodottság mér-
séklése, hosszú 
távon olyan 
életvezetés, 
amely nem 
vezet további 
adósságok 
felhalmozásá-
hoz 

Jogalkotás, 
lakossági, álla-
mi önerő, 
jogász igénybe-
vétele 

Változó jog-
szabályi kör-
nyezetben 
fenntartható. 

2 „Tiszta udvar, 
rendes ház” 

A gazdaságilag 
hátrányos 
helyzetben élő 
családok lakha-
tási körülmé-
nyei, lakókör-
nyezet nem 
felel meg a 
település elvá-
rásainak, ez 
elutasítást, 
végső soron 
szegregációt 
eredményez. 

Cél a tiszta, 
élhető lakókör-
nyezet megte-
remtése, ezzel a 
szegregáció 
csökkentése. 

 Elsőként 
környezetta-
nulmányt 
készítünk a 
településen. 
Megszervez-
zük az érin-
tett területe-
ken a köz-
munkát, 
bevonjuk az 
ott élőket 
annak érde-
kében, hogy 

polgármester 5 év Rövidtávon el 
kívánjuk érni, 
hogy a lakó-
környezet 
rendezetlensége 
miatt indult 
eljárások száma 
csökkenjen, 
rendszeres 
közmunkákat 
szervezünk, 
végső soron 
meg kívánjuk 
szüntetni az 
érintett telepü-
lésrészek 
szegregáltságát 

Humán erőfor-
rások, köz-
munkások, 
önkormányzati 
önerő, nemze-
tiségi önkor-
mányzati tá-
mogatás, pályá-
zatok 

Megfelelő 
motivációval 
fenntartható 
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saját lakó-
környezetü-
ket megtisz-
títhassák. 
Végül élet-
vezetési ta-
nácsadással, 
hatósági, 
ellenőrzési 
eszközökkel 
elérjük, hogy 
kialakuljon 
egy fajta 
igény a lakó-
környezet 
tisztántartása 
érdekében. 

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Minden 
gyermek lak-
jon jól! 

Nem minden 
gyermek jut 
egészséges és 
megfelelő 
mennyiségű 
meleg ételhez 

Célunk, hogy 
minden, a 
településen élő 
gyermek meg-
felelő minőségű 
és mennyiségű 
ételhez jusson, 
megfelelő áron 
és körülmények 
között.  
 

 Rövid távon el 
szeretnénk érni 
a gyermekét-
keztetés kiter-
jesztését, a 
nyári gyermek-
étkeztetés 
rendszeressé 
tételét.  
Középtávon 
minden gyer-
mek részére 
biztosítani 
kívánjuk az 
ingyenes vagy 
nagyon ked-
vezményes 
étkeztetést.  

polgármester 3 év El szeretnénk 
érni, hogy az 
iskolai és vé-
dőnői visszajel-
zések csökken-
jenek, hosszú 
távon csak 
szubjektíven 
mérhető egés-
zséges ifjúságot 
szeretnénk 
kinevelni. 

Önkormányzati 
önerő, pályázati 
források, kari-
tatív szerveze-
tek adományai 

Folyamatos 
együttműködés 
mellett fenn-
tartható. 
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Hosszú távon 
el szeretnénk 
érni, hogy a 
gyermekek 
számára bizto-
sított étel egés-
zséges, korsze-
rű összetétel-
ben álljon 
rendelkezésre. 

2 Tanulás esé-
lyekkel 

Iskolai, oktatási 
szegregáció 
kialakulása 

Célunk a 
szegregált 
osztályok meg-
szüntetése, 
minden tanuló 
számára bizto-
sítani a számára 
legmegfelelőbb 
színvonalú 
tanulás lehető-
ségét 

 Rövidtávon 
megfelelő 
háttérintéz-
ményt szeret-
nénk létrehoz-
ni, ahonnan az 
óvodások nem 
szegregált 
formában 
választanak 
oktatási intéz-
ményt.  
Középtávon 
emelni szeret-
nénk a hátrá-
nyos helyzetű 
gyermekek 
felzárkóztatá-
sát.  
Hosszabb 
távon felszá-
molni törek-
szünk az iskolai 
elkülönítést 

polgármester 8 év A háttéróvoda 
megnyitásával 
indítjuk el a 
szükséges 
intézkedéseket, 
felvilágosító 
tevékenységet 
végzünk, végül 
ki szeretnénk 
mutatni az 
újonnan induló 
osztályok etni-
kai összetétel-
ének radikális 
változását 

Humán erőfor-
rások, az óvoda 
nyitásához 
pályázati forrá-
sok és önkor-
mányzati ön-
erő. 

Folyamatos 
beavatkozást 
igényel. 

3 Óvjuk gyer-
mekeinket! 

A gyermekek 
veszélyeztetett-
ségének növe-
kedése 

Célunk a veszé-
lyeztetettség 
végleges meg-
szüntetése 
településünk 
gyermekei 
tekintetében.  

 Rövidtávon a 
veszélyeztetett-
ség növekedé-
sének lelassítá-
sa, az okok 
feltárása. Kö-
zéptávon a 
tendencia meg-

polgármester 10 év Rövidtávon a 
veszélyeztetett-
ség növekedé-
sének megállí-
tását, a gondo-
zott gyermekek 
számának 50 
%-kal való 

Humánerőfor-
rás, civil szer-
vezetek, pályá-
zatok elérése a 
képzésekhez 

Folyamatos 
beavatkozást 
igényel. 
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 állítása. 
Hosszabb 
távon a ten-
dencia vissza-
fordítása, a már 
veszélyeztetett 
gyermekek 
élethelyzetének 
megoldása. 

csökkentését 
szeretnénk 
elérni, hosz-
szabb távon – a 
stagnálást kö-
vetően – a még 
meglévő veszé-
lyeztetettség 50 
%-os további 
csökkentését 
érjük el 

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Vigyázzunk 
együtt! 

A gyermekne-
velés hátráltatja 
a nők munka-
vállalását 

A gyermekne-
velés miatti 
hátrány felszá-
molása a szülők 
tekintetében 

 Rövidtávon 
nyári napközi-
ket működte-
tünk.  
Középtávon az 
év közbeni 
szünetekben 
megszervezzük 
a gyermekmeg-
őrzést.  
Hosszú távon 
kialakítunk egy 
olyan rend-
szert, amelyben 
a gyermeke 
megőrzése 
tervezhető és 
igénybe vehető 
minden mun-
kavállaló nő, 
illetve szülő 
számára. 

polgármester 5 év Megszüntetjük 
a gyermeket 
nevelő nők 
munkavállalási 
hátrányait. 
Rövidtávon a 
nyári, középtá-
von a teljes 
éves időszak-
ban, hosszú 
távon pedig 
tervezhető lesz 
a gyermekelhe-
lyezés. 

Humánerőfor-
rás, civil szer-
vezetek, pályá-
zatok elérése a 
képzésekhez 

Folyamatos 
beavatkozást 
igényel 

2 Munka ÉS 
család 

A nők munka-
vállalásának 
elnehezülése 

Célunk elősegí-
teni a nők 
munkavállalá-
sát, illetve 
megfelelő és 
méltó elhelyez-

 Rövidtávon 
közmunkát 
ajánlunk, kö-
zéptávon meg-
szervezzük 
átképzésüket, 

polgármester 5 év Rövidtávon 
minden állásta-
lan nőnek 
munkát biztosí-
tunk, középtá-
von olyan 

Humánerőfor-
rás, civil szer-
vezetek, pályá-
zatok elérése a 
képzésekhez 

Folyamatos 
beavatkozást 
igényel 
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kedését. hosszútávon el 
kívánjuk érni, 
hogy a nőket a 
férfiakkal 
egyenlő mér-
tékkel kezeljék 
a munkáltatók 

végzettséget, 
képzettséget 
szereznek, 
amellyel hosszú 
távon méltó 
munkát tudnak 
vállalni. 

3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Együtt élni, 
egymással! 

A településen 
élő idősek 
elmagányoso-
dása, izolálódá-
sa 

Programok 
szervezése, civil 
kezdeményezé-
sek felkarolása, 
akadálymentes, 
étkezést, ven-
déglátás is 
lehetővé tevő 
közösségi tér 
kialakítása 

  
 
Rövidtávon 
megnyitjuk a 
meglévő épüle-
teket a civil 
szervezetek 
előtt.  
Középtávon 
olyan új közös-
ségi teret alakí-
tunk ki, amely 
alkalmas étkez-
tetésre, vendég-
látásra.  
Hosszú távon 
be kívánjuk 
vonni az időse-
ket a település 
vérkeringésébe, 
civil szervezete-
ibe 

polgármester  
3 év 

Rövid és kö-
zéptávon elér-
jük, hogy a 
településen élő 
idősek méltó 
közösségi teret 
tudhassanak 
magukénak, 
biztosítva le-
gyen étkezteté-
sük, illetve 
rendezvényeik 
megtartása. 
Hosszú távon 
elégedett, ön-
magukat és 
korukat vállaló, 
magukat fon-
tosnak érző 
idős lakossági 
csoportot ho-
zunk létre. 

Pályázati támo-
gatások, helyi 
vállalkozók 
segítsége, ado-
mányok, ön-
kormányzati 
forrás. 

Folyamatos 
beavatkozást 
igényel 

2 Életet az 
éveknek! 

Az idősek 
megélhetési 
lehetőségeinek 
beszűkülése 

Az idősek 
csekély jöve-
delmének mél-
tó kiegészítése, 
bevételhez 
juttatás 

 Rövidtávon 
önkormányzati 
főzőkonyhát 
alakítunk ki, 
amely elsősor-
ban közösségi 
térként szolgál.  
Középtávon 
piackutatást 

polgármester 5 év Összességében 
el kívánjuk 
érni, hogy a 
településen élő 
idősek, háztáji 
kert-
tulajdonosok 
méltó többlet-
bevételhez 

Pályázati támo-
gatások, helyi 
vállalkozók 
segítsége, ön-
kormányzati 
forrás 

Folyamatos 
beavatkozást 
igényel 
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végzünk annak 
érdekében, 
hogy megtalál-
juk az egyes 
nyersanyagok 
potenciális 
beszállítóit.  
Hosszú távon a 
teljes települési 
étkeztetést a 
helyi lakosok 
házi kertjeiben 
termelt, illetve 
nevelt termé-
nyekből és 
haszonállatok-
ból oldjuk meg 

juthassanak.  
Rövidtávon 
átadjuk a főző-
konyhát. 
Középtávon 
megtaláljuk 
beszállítóinkat. 
Hosszútávon 
működő rend-
szert alakítunk 
ki 

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Mozgás korlá-
tok nélkül 

 
A fogyatékosok 
közterületen 
való közlekedé-
se alkalman-
ként lehetet-
lenné válik. 

Célunk, hogy a 
fogyatékosok 
minden időben 
és minden 
közterületen 
megnyugtatóan 
közlekedhesse-
nek 

 Rövidtávon 
felmérjük járdá-
ink állapotát, 
középtávon 
közmunkát 
szervezünk az 
állagmegóvás 
érdekében, 
hosszú távon 
elérjük, hogy 
minden ingat-
lan előtt aka-
dálymentes 
járda legyen 
kiépítve 

polgármester 3 év Rövidtávon 
képet kapunk a 
közterületek 
állapotáról, 
középtávon 
kisebb karban-
tartásokkal 
biztosítjuk a 
közlekedést, 
végső soron 
akadálymentes 
járdát építünk. 

Pályázati támo-
gatások, helyi 
vállalkozók 
segítsége, ön-
kormányzati 
forrás 

Folyamatos 
karbantartást 
igényel. 

2 Bennünk van 
az érték! 

A településen 
élő fogyatéko-
sok izolálódása 

Programok 
szervezése, civil 
kezdeményezé-
sek felkarolása, 
akadálymentes, 
étkezést, ven-

 Rövidtávon 
megnyitjuk a 
meglévő épüle-
teket a civil 
szervezetek 
előtt.  

polgármester 3 év Rövid és kö-
zéptávon elér-
jük, hogy a 
településen élő 
fogyatékosok 
méltó közössé-

Pályázati támo-
gatások, helyi 
vállalkozók 
segítsége, ön-
kormányzati 
forrás 

Folyamatos 
karbantartást 
igényel. 
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déglátás is 
lehetővé tevő 
közösségi tér 
kialakítása 

Középtávon 
olyan új közös-
ségi teret alakí-
tunk ki, amely 
alkalmas étkez-
tetésre, vendég-
látásra.  
Hosszú távon 
el kívánjuk 
érni, hogy a 
fogyatékosok 
az élet minden 
területén teljes 
értékű polgár-
ként jelenhes-
senek meg. 

gi teret tudhas-
sanak maguké-
nak, biztosítva 
legyen étkezte-
tésük, illetve 
rendezvényeik 
megtartása. 
Hosszú távon 
minden polgá-
runkat bevon-
juk települé-
sünk életébe 

3           

…           

 



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 Ter-
vében 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 beépítésé-
nek garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradék-
talanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fó-
rumot 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 tájékozta-
tása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítet-
ték-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizs-
gálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terü-
let 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 át-
dolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 
újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és ja-
vaslatot 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 mihama-
rabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításá-
ban 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 támoga-
tó 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 dr. Medgyaszai 
László jegyző felel.:  

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

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

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

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

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek an-
nak 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 ér-
vényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 
belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormány-
zat 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 vo-
násáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhá-
rításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás követke-
zik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitű-
zött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Kétegyháza Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
III. Ezt követően Kétegyháza Nagyközség képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Progra-
mot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határoza-
tával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
Kétegyháza Nagyközség 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 jegyzék6 
 

NÉV7 HEP részei8 Aláírás9 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

dr. 
Medgyaszai 

László 

R R R R R R R R R R 
 

Abrudán 
Andrea 

R R R R R R R R R R 
 

Szakmándi 
Lászlóné 

R R R R R R R R R R 
 

Kalcsó 
Istvánné 

É É É É É É É É É É 
 

 
 
 

                                                           
6 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 
7 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
8 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. 
9 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


