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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 mentorok-

ról szóló 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján megjelent Bel-

ügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint átdolgozva, Kétegy-
háza Nagyközség Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdeké-
ben 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 kapcsolatrend-
szerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira, a nemzetiségi önkor-
mányzatokra és a településen működő civil szervezetekre.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 
Kétegyháza, Békés megye délkeleti részén fekvő közel 4000 fős nagyközség, a Budapestet Bukaresttel 
összekötő nemzetközi vasútvonal mentén fekvő Kétegyháza közúton is jól megközelíthető: Északról Bé-
késcsaba felől, Gyula és a nemzetközi határátkelő felől a 44-es számú főútról letérve, keletről az eleki 
határátkelő felől, nyugatról pedig Medgyesegyháza - Orosháza felől. A község megközelíthetősége, infra-
strukturális ellátottsága jó. Célunk az elvándorlás alacsony szinten tartása, a letelepedés elősegítése, az itt 
élők mentálisan jó közérzetének biztosítása, a helyi közösségek kialakításának segítése, megerősítése. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a lakosság számára az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb közszolgáltatá-
sokat helyben tudjuk biztosítani. Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, 
hogy mindenkinek esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra. A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal 
megelőzzük a hátrányos megkülönböztetést és elősegítjük egyes társadalmi csoportok tagjainak esély-
egyenlőségét, mely az egész társadalom együttes feladata. 
 

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. 
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A településen átmenő 4433, 4434, 4435, jelzéssel ellátott külterületi mellékutak kapcsolatot biztosítanak 
Békéscsabához, Gyulához és Medgyesegyházához. Ezek, valamint az ezekhez csatlakozó belterületi út-
szakaszok és települési gyűjtő utak útburkolatának állapota leromlott,  kátyús, nyomvályús volt, de az 
elmúlt időszakban elkezdődött felújítási projektek révén a helyzet lényegesen javult. Gondot jelent a bel-
területi, szilárd burkolat nélküli utcák száma és aránya, de ez csökkenő tendenciát mutat, hiszen az ön-
kormányzat nagy gondot fordít arra, hogy ez a helyzet megváltozzon. Minden rendelkezésére álló esz-
közzel és pályázati forrás felhasználásával próbálja elérni, hogy az utcák szilárd útburkolatot kapjanak.   A 
járdahálózat is fejlesztésre szorul, ez a folyamat is megindult az elmúlt években és az önkormányzat szán-
déka szerint a következő években is folytatódni fog. A 2021. évben a határon átnyúló projekt keretében 
– pályázati forrásból - kerékpárút kialakítása valósult meg közösen Socodor községgel, amely fokozott 
biztonságot jelent az ezt a közlekedési eszközt választók számára. 
 

Demográfiai mutatók 
 
A település a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján átmenetileg kedvezményezett település, 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 egyrészt megnövekedett érdekérvényesítő képes-
ségünk. 
 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2015 3 458 bázis év 

2016 3 366 97,34% 

2017 3 264 96,97% 

2018 3 303 101,19% 

2019 3 237 98,00% 

2020 3 465 107,4 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fő 

Az állandó népes-
ségből a megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Fér-
fiak 

Nők 
Össze-

sen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1768 1910 3678 48,07% 51,93% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     111 3,02% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 249 268 517 6,77% 7,29% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 48 56 104 1,31% 1,52% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 1055 1011 2066 28,68% 27,49% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 133 119 252 3,62% 3,24% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 
029) 

283 456 739 7,69% 12,40% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú ál-
landó lakosok 

száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

 
Öregedési in-

dex 
%  

(TS 030) 

2015 720 512 140,63% 

2016 724 495 146,26% 

2017 722 493 146,45% 

2018 739 517 142,94% 

2019 744 516 144,19% 

2020 - - - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó oda-, és elvándorlások kü-
lönbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2015 -25,58 

2016 -15,53 

2017 -19,61 

2018 12,18 

2019 -19,88 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra vetí-

tett száma (fő) 
(TS 032) 

2015 -11,09 

2016 -7,33 

2017 -10,26 

2018 -0,61 

2019 -1,22 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
A településen a munkaképes korú népesség többségr nő és az átlaghoz képest alacsonyabb iskolázottság-
gal rendelkezik. 
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Értékeink, küldetésünk 

 
Településünk lakossági összetétele rendkívül változatos, generációk, nemzetiségek élnek együtt békesség-
ben, egymás hagyományait tiszteletben tartva. 
Meg kívánjuk őrizni és tovább fejleszteni ezt az értéket, át kívánjuk azt adni gyermekeinknek, unokáink-
nak. 
 

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 intézkedése-
ket.  

 

Az önkormányzat célja a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és 

a feltárt problémák komplex kezelésére szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intéz-

kedési terv megalkotása a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések kö-

zötti együttműködések kialakításával. 
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A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint hely-
zetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáfé-
résük 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, kiigazítás 
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsopor-
tokat. 
 
A HEP jelentősége 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, hanem fon-
tos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik a lehetőséget 
a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő csatlakozásra és fordított 
irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget biztosítanak a településszintű elő-
rehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési fel-
adatokhoz kapcsolódóan. 
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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 

 
 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elő-

mozdításáról 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 men-

torokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program el-

készítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása, 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esély-

egyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” alap-

ján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.), 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.), 

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

(továbbiakban: Flt.), 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi tör-

vény), 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továb-

biakban: 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 határozatával megbízást adott a jegyző és általa a Polgármes-
teri Hivatal munkatársainak a település Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésére, felülvizsgálatára. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás-politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a Nem-

zeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben annak 

frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) Korm. 

hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  
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Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás-politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás-politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium összefogá-

sában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a 

települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közne-

velési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált település-

fejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciók-

kal, programokkal 

 
A képviselő-testület elfogadott és hatályban tart olyan koncepciókat, programokat és terveket, melyek 
jóllehet egy- egy ágazat konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatat-
lanul kapcsolódnak az esélyegyenlőség kérdésköréhez. Ilyennek ítéljük Kétegyháza Nagyközség Képvi-
selő-testületének Gazdasági programját, a közhasználatú épületek akadálymentesítésére készített és meg-
valósított programot, valamint az önkormányzat és intézményei tevékenységeit rendező ágazati és pénz-
ügyi szabályzatokat. 
 
Ezek módosításakor, felülvizsgálatakor figyelemmel vagyunk a szükséges és elégséges koherencia megte-
remtésére. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Programunk szervesen kapcsolódik a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális és gyer-
mekjóléti Koncepciójában megfogalmazott elvárásokhoz és értékekhez. 
 

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

 

Az esélyegyenlőség témakörében önkormányzatunk elsősorban a helyi információkra támaszkodhat, de 
adatokat nyerünk ki az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből is. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létmini-
mum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. Ennek okát a mun-
kaerő-piaci esélyek szűkülésében, egyéni és családi válsághelyzetekben látjuk. Az egyenlőtlenség meglétét 
bizonyító esetekről nincs tudomásunk, ha mégis érzékelhető a mindennapokban, az a társadalomban 
meglévő előítéletek alapján értelmezhető, illetve csupán egy-egy személyre vetítődik ki, akinek a külső 
megjelenése, viselkedése okot ad a megkülönböztetett bánásmódra. Önkormányzatunk a jelenleg hatályos 
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szociális törvények, családtámogatási rendszerek és foglalkoztatást segítő programok alkalmazásával 
igyekszik az e csoporthoz tartozó lakosokon segíteni. 
 
A fejlett országokban, így Magyarországon is mélyszegénységen azt a jelenséget értjük, amikor valaki egy 
relatív szegénységi küszöb alatt, alapvető javakat és közszolgáltatásokat nélkülözve él, és kevés esélye van 
arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjen. A benne élőket jelentős hátrányok sújtják az élet szinte 
minden (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy) területén.  
 
A mélyszegénységben élők számát leggyakrabban a jövedelmi szegénységgel mérik, ez megközelítőleg 
havi nettó 45.000.- Ft/hó egy főre jutó jövedelmet jelent. 
 
A szegénység okai és demográfiai jellemzői 
 

A közhiedelemmel ellentétben a legmagasabb szegénységi kockázatú életkori csoportot nem a nyugdíja-
sok, hanem a gyermekek alkotják. Ennek egyik oka, hogy a szegényebb háztartásokban az átlagosnál na-
gyobb a gyermekek aránya, illetve a kisgyermekes családokban az anya gyakran nincs jövedelemszerző 
helyzetben, így ezek a háztartások kisebb jövedelemmel rendelkeznek. 
 
A közvéleménnyel ugyancsak ellentétes tény, hogy bár a mélyszegénységben élők körében nagyobb arányt 
képviselnek a romák, a többségük mégsem az. A romák szegénysége nagyrészt alacsonyabb iskolázottsá-
guknak tudható be, részben annak, hogy nagyobb számban élnek leszakadt térségekben, és végül az őket 
sújtó diszkrimináció is szerepet játszik. A mélyszegénységben élő családok többségének alacsony az isko-
lázottsága, ami jelentős mértékben korlátozza a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket. Emellett nem férnek 
hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek épp a munkavégzési képességük, vagy egészségi állapotuk 
javítását szolgálnák (bölcsőde, óvoda, családsegítés stb.), mert jellemzően kisebb településeken laknak, 
ahol ezek az ellátások hiányoznak, vagy rossz minőségűek.  
Az alacsony iskolai végzettség fontos szerepet játszik a szegénység átörökítésében, mivel az előbb említett 
szolgáltatások hiánya visszaveti a kisgyermekkori fejlődést, amely nagyban meghatározza a gyermekek 
későbbi iskolai előmenetelét, ezáltal pedig a munkapiaci esélyeit, ami a szegénységből való kiutat jelent-
hetné. A magyar iskolarendszer nem képes a kezdeti hátrányokat megszüntetni, sőt, céljával ellentétesen, 
felerősíti a szegénységben élők lemaradását, gátolva a társadalmi mobilitásukat. 
 
 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 
0-1 millió forintos jövede-

lemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában (TS 059) 

az állandó népesség 
 %-ában (TS 060) 

2015 42,86 40,59 

2016 47,92 42,36 

2017 47,57 38,97 

2018 48,15 35,80 

2019 48,41 31,43 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeg%C3%A9nys%C3%A9gi_k%C3%BCsz%C3%B6b
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diszkrimin%C3%A1ci%C3%B3


 11 

Általános helyzetelemzés 
 

A település lakosainak származására, etnikai hovatartozására vonatkozóan nem áll, nem állhat rendelke-
zésünkre releváns adat, így e fejezetben általános bemutatásra törekszünk. 
 
Közművelődés 
 
A településen egy művelődési ház található, a Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház. A könyvtári 
feladatokat – megfelelő végzettséggel rendelkező szakember hiányában - a Békés Megyei Könyvtárral 
kötött feladatellátási szerződés alapján látjuk el. 
Az intézmény szervezésében az 1990–es évek óta folyamatos színházi és koncertlátogatásokat tehettek 
az érdeklődők, Békéscsabán és Szegeden. Később az érdeklődés annyira megcsappant, hogy ez a program 
nem kerül megszervezésre. A települési könyvtár látogatottsága is hasonlóképpen folyamatos csökkenést 
mutat a könyvkölcsönzéseket illetően. A látogatók többsége az általános és a középiskolás korosztályból 
került ki, akik leginkább az internethasználat érdekében látogatták az intézményt. Ma már ez sem jellemző, 
hiszen minden háztartásban kiépítették a szolgáltatók a világhálóhoz való hozzáférés lehetőségét. 
 
Az önkormányzat a kulturális és közösségi élet felpezsdítése érdekében évente megrendezi a „Pogácsa 
Fesztivál”-t, valamint támogatja különböző civil szerveződések programjainak lebonyolítását, de emellett 
felkarol minden olyan kezdeményezést, amely a településen élők épülésére, gazdagodására szolgálhat. 
A 2007. év végén a képviselő-testület csatlakozott a „Bursa Hungarica” pályázathoz, elősegítve és támo-
gatva ezzel a felsőoktatási intézményben továbbtanulni vágyó gyermekek képzését. A támogatás fedezetét 
minden évben biztosítja a képviselő-testület, a pályázó diákok az alábbiak szerint jutottak támogatáshoz: 
 
 

 
 
 
 
 
Kétegyháza Nagyközségben a felnőttoktatási intézmény nincs.  
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Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

2015 3,72% 3,37% 3,55% 

2016 6,84% 4,08% 5,46% 

2017 5,79% 4,34% 5,07% 

2018 5,10% 4,64% 4,87% 

2019 5,29% 5,09% 5,19% 

2020 - - 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő ösz-
szesen 

89 136 123 118 124 0 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 14,00 12,00 12,00 8,00 6,00 n.a. 

% 15,73% 8,82% 9,76% 6,78% 4,84% - 

21-25 év (TS 038) 
Fő 12,00 19,00 21,00 23,00 17,00 n.a. 

% 13,48% 13,97% 17,07% 19,49% 13,71% - 

26-30 év (TS 039) 
Fő 8,00 18,00 16,00 12,00 17,00 n.a. 

% 8,99% 13,24% 13,01% 10,17% 13,71% - 

31-35 év (TS 040) 
Fő 10,00 14,00 12,00 12,00 17,00 n.a. 

% 11,24% 10,29% 9,76% 10,17% 13,71% - 

36-40 év (TS 041) 
Fő 12,00 17,00 14,00 11,00 12,00 n.a. 

% 13,48% 12,50% 11,38% 9,32% 9,68% - 

41-45 év (TS 042) 
Fő 7,00 13,00 17,00 16,00 21,00 n.a. 

% 7,87% 9,56% 13,82% 13,56% 16,94% - 

46-50 év (TS 043) 
Fő 12,00 23,00 14,00 12,00 9,00 n.a. 

% 13,48% 16,91% 11,38% 10,17% 7,26% - 

51-55 év (TS 044) 
Fő 5,00 9,00 5,00 10,00 13,00 n.a. 

% 5,62% 6,62% 4,07% 8,47% 10,48% - 

56-60 év (TS 045) 
Fő 7,00 10,00 7,00 5,00 7,00 n.a. 

% 7,87% 7,35% 5,69% 4,24% 5,65% - 

Fő 2,00 1,00 5,00 9,00 5,00 n.a. 
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61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

% 2,25% 0,74% 4,07% 7,63% 4,03% - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 
 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántar-
tott álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 

munkanélküliek ará-
nya (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott álláskereső-

kön belül (TS 058) 

% % 

2015 33,71% 53,33% 

2016 33,09% 42,22% 

2017 39,02% 37,50% 

2018 45,76% 42,59% 

2019 36,29% 60,00% 

2020 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott álláske-
resők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pálya-
kezdő álláskeresők 

száma 
(TS 053) 

Fő Fő 

2015 89 20 

2016 136 15 

2017 123 18 

2018 118 15 

2019 124 8 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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A nemenkénti eltolódás minden esetben a férfiak hátrányára mutatkozik meg. 
 
 

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

Év 

Regisztrált munkanélkü-
liek/nyilvántartott álláskere-

sők száma összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megosz-
lása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál alacso-
nyabb végzettség (TS 

036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 035) 

8 általánosnál ma-
gasabb iskolai vég-

zettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2015 89 4 4,49% 26 29,21% 59 66,29% 

2016 136 13 9,56% 43 31,62% 80 58,82% 

2017 123 7 5,69% 50 40,65% 66 53,66% 

2018 118 6 5,08% 41 34,75% 71 60,17% 

2019 124 5 4,03% 44 35,48% 75 60,48% 

2020 n.a. n.a. - n.a. - - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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Az alacsony iskolázottság felszámolására indult állami programok leginkább a bizonyítvány megszerzését 
eredményezték, szemléletbeli, tudásbeli változást nem hoztak, így ténylegesen nem járultak hozzá az el-
helyezkedési lehetőségek megragadásához. 
Az érintett kör továbbra is családi gazdaságokban dolgozik, bár kétségtelen, hogy a probléma nem ter-
melődik újra. Az önkormányzat az alacsony iskolai végzettségűek számára évek óta közmunka 
programok megvalósításával biztosít elhelyezkedési lehetőséget, ezáltal megálhetést. A kezdeti 
évek magas közfoglalkoztatotti számához képest a programban részt vevők aránya csökkenő 
tendenciát mutat. Ennek oka egyrészt a gazdaságban tapasztalható munkaerőhiány, amelynek 
következtében az alacsony iskolázottságúak is munkalehetőséghez jutottak, másrészt pedig a 
valamely szakmával rendelkező önálló vállalkozás indítására váltak képessé, amely a közmunka 
program eredményességét jelzi. A Foglalkoztatási Osztály által meghirdetett közfoglalkoztatási 
programokban az önkormányzat részvétele már évek óta folyamatos. Az elmúlt időszakban jel-
lemzően csökken azok száma, akik a közfoglalkoztatásba bevonhatóak, azonban a településen 
is érzékelhető a tény, hogy a munkanélküliek száma évről-évre csökkent, mely a közmunkába 
vonható személyek számának csökkenésével is jár. 
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  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 
Aktív foglalkoztatás-politikai esz-

közökkel támogatottak száma 
(TS 050) 

Közfoglalakoztatottak  száma 
(TS 055) 
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Fő  (éves átlag - fő) 

2015 305 312 

2016 272 271 

2017 244 210 

2018 196 167 

2019 143 119 

2020 n.a. 112 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
A településen jelentősebb foglalkoztató nem üzemel, a legnagyobb munkáltató maga az önkormányzat. 
Ennek nyomán nem jelentős az iparűzési adóbevétel sem, így a településfejlesztésre egyéb forrásokat 
szükséges az önkormányzatnak bevonnia. 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
közlekedés 

 

 elérhető-
ség átla-
gos ideje 
autóval 

autóbusz já-
ratpárok 
száma 

munka-na-
pokon 

átlagos uta-
zási idő au-
tóbusszal 

vonat járatok 
átlagos 

száma mun-
kanapokon 

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 megkönnyítő programok a te-
lepülésen 

nincs 
- 
- 
- 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

nincs 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet meg-
könnyítő programok a településen 

nincs 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet meg-
könnyítő programok a vonzásközpontban 

nincs 
- 
- 
- 

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

 

 Van/nincs Felsorolás 

felnőtt képző programok a településen van közfoglalkoztatási programo-
kon belüli, támogatott szak-
képzések 

felnőtt képző programok a vonzásközpontban van közfoglalkoztatási programo-
kon belüli szakképzések 

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 állásbörze 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja 
programokon részvevő  felnőttek száma 

 

fő 

felnőtt 
képző 

programok 
a települé-

sen 

felnőtt képző 
programok a 

vonzás- 
központban 

egyéb mun-
kaerő-piaci 
szolgáltatá-
sok a tele-
pülésen 

egyéb munka-
erő-piaci szol-
gáltatások a 

vonzáskörzet-
ben 

helyi foglal-
koztatási 

programok 
a települé-

sen 

helyi foglalkoz-
tatási progra-

mok a vonzás-
körzetben 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2015 - - 3 5 - - 9 6 - - - - 

2016 - - 8 7 - - 7 7 - - - - 

2017 - - 1 4 - - 3 8 - - - - 

2018 - - 5 3 - - 4 5 - - - - 

6Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
Látható, hogy a településen a közfoglalkoztatási programokon kívül egyéb, külön foglalkoztatási progra-
mok 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 
képzésekre sok esetben nincs elegendő jelentkező, több esetben olyan munkalehetőségre irányulnak, me-
lyekre más, távoli településeken jelentkezik igény. Ez felerősíti az ingázást, ami viszont a családi kapcso-
latok és koherencia ellen hat. 
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.  
 

Digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei: A Könyvtárban és a Művelődési 

Házban rendelkezésre áll informatikai eszköz és humánerőforrás, akik a lakosok számára segítséget 

nyújtanak. Azok, akik otthon nem rendelkeznek digitális eszközökkel, ingyenesen hozzájuthatnak 

ezekhez és segítséget is kapnak. Ez azonban ma már csak kivételes jellegű, a digitális eszközök ott-

honi használata általánosnak mondható. Az ebből leginkább kimaradó réteg az idősebb, egyedül élő 

korosztály.  
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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, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekjóléti ellátásokat. A 
szociális igazgatás hatósági feladatait és a település szociálpolitikai ellátórendszerének koordinálását a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási Csoportja látja el. A két törvény megalkotása óta eltelt időszakban az ellátá-
sok iránti igény dinamikus növekedést mutat, a tendencia hátterében a társadalom egyes rétegeit érintő 
kedvezőtlen változások állnak. Ezzel egyidejűleg a szociális kiadások súlya is jelentős mértékben emelke-
dett. 

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 
ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő nyilván-
tartott álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2015 89 4,00% 10 11,24% 

2016 136 6,33% 30 22,06% 

2017 123 6,00% 22 17,89% 

2018 118 5,76% 26 22,03% 

2019 124 6,27% 31 25,00% 

2020 n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 
3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban ré-
szesülő nyilvántartott állás-

keresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő nyilván-
tartott álláskeresők száma (TS 

049) 

Fő 

Nyilvántartot-
tak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartot-
tak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2015 32 35,96% n.a. - 42 47,19% 

2016 50 36,76% n.a. - 80 58,82% 

2017 41 33,33% 56 45,60% 63 51,22% 

2018 35 29,66% 41 34,66% 61 51,69% 

2019 22 17,74% 39 31,06% 53 42,74% 

2020 n.a. - n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 
Az Szt-ben és a Gyvt-ben meghatározott anyagi támogatások nagy részénél a jogosultsági feltételek meg-
határozottak. A pénzbeli támogatásoknál megállapítható, hogy a legnagyobb összeget települési támoga-
tások jogcímen állapítja meg – átruházott hatáskörben – a polgármester. A helyi igényekhez igazodva 
döntött a képviselő-testület a lakásfenntartáshoz folyósítható ellátásról, mely igen nagy népszerűségnek 
örvend. Ez egyrészt csökkenti az adminisztrációt, másrészt tervezhető jövedelmet biztosít. Mindemellett 
tény, hogy a családok alacsony jövedelmi helyzete ezt a segélyformát a kiemelten indokolt kategóriába 
sorolja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban ré-
szesítettek havi átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

2017 19 

2018 20 

2019 21 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
Szociális alapszolgáltatás 
 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által biztosított – alább felsorolt - szociális ellátások nem csupán 
a kötelező ellátásokra szorítkoznak, amely így mutatója a szociális háló fontosságát az esélyegyenlőség 
szempontjából is. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás elsődleges célja a Petőfi – telepen, mint hátrányos helyzetű, szolgáltatás-
hiányos, 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 biztosítása. A szolgáltatások köre kiterjed minden korosztályra, ma-
gában foglalja a kiskorúak oktatási-, nevelési intézménybe történő szállítását – az oktatás területén kiala-
kulható szegregáció megelőzése érdekében –, illetve az idősek szállítását is, ennek a korosztálynak az 
elszigetelődését elkerülve ezzel. 
 
Az étkeztetés keretében a település gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri 
meleg étkezéséről, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsé-
gük 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 segít-
ség 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 tör-
ténő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A szolgáltatást 2019. év közepétől önként vállalt feladatként 
biztosítja településünk. 
 
A nappali ellátást nyújtó szolgáltatásoknak két típusát biztosítja az Önkormányzat, egyrészt gondos-
kodik az idősekről, másrészt pedig a fogyatékkal élőkről. Az ellátás az egyes szolgáltatások igénybevételére 
jogosult személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, vala-
mint 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 Gyermek-
jóléti 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 igénybe vevők neme, kora, gazdasági aktivi-
tása, családi helyzete alapján az alábbi, 2016. 2017. és 2018. évi adatokat tartalmazó táblázatok segítségé-
vel. 
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Az igénybe vevők között továbbra is a családban élők száma a magasabb. 
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Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív Eltartott 0-14 éves Összesen

Családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma a család 
összetétele szerint 2016 évben

Egyedül élő

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élő gyermek nélkül

Házastársi (élettársi) kapcsolatban élők 1-2 gyermekkel

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy több gyermekkel

Egy szülő 1-2 gyermekkel

Egy szülő 3 vagy több gyermekkel

Egyéb

Családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele 
szerint 2017 évben

Egyedül élő

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élő gyermek nélkül

Házastársi (élettársi) kapcsolatban élők 1-2 gyermekkel

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy több gyermekkel

Egy szülő 1-2 gyermekkel

Egy szülő 3 vagy több gyermekkel

Egyéb
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A legmagasabb igénybe +36vevői számot továbbra is az alacsony iskolai végzettségűek jelentik a követ-
kező tábla szerint. 

 
 

 
 

Családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele 
szerint 2018 évben

Egyedül élő

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élő gyermek nélkül

Házastársi (élettársi) kapcsolatban élők 1-2 gyermekkel

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy több gyermekkel

Egy szülő 1-2 gyermekkel

Egy szülő 3 vagy több gyermekkel

Egyéb

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma, legmagasabb 
iskolai végzettség szerint 2016. évben

Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb Általános iskola nyolc osztálya

Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola Befejezett szakközépiskola

Befejezett gimnázium Érettségire épülő befejezett OKJ iskola

Felsőfokú iskola

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma, legmagasabb 
iskolai végzettség szerint 2017. évben

Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb Általános iskola nyolc osztálya

Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola Befejezett szakközépiskola

Befejezett gimnázium Érettségire épülő befejezett OKJ iskola

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

 
 

 
 

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma, legmagasabb 
iskolai végzettség szerint 2018. évben

Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb Általános iskola nyolc osztálya

Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola Befejezett szakközépiskola

Befejezett gimnázium Érettségire épülő befejezett OKJ iskola

Felsőfokú iskola

A családsegítő szolgáltatáshoz hozott problémák 2016. évben

Életviteli Családi-kapcsolati konfliktus

Családon belüli bántalmazás Elhanyagolás

Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

Magatartászavar Fogyatékosság

Lelki-mentális Egyéb egészségi probléma

Foglalkoztatással kapcsolatos Anyagi

A családsegítő szolgáltatáshoz hozott problémák 2017. évben

Életviteli Családi-kapcsolati konfliktus

Családon belüli bántalmazás Elhanyagolás

Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

Magatartászavar Fogyatékosság

Lelki-mentális Egyéb egészségi probléma
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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 
mind hosszabb időre, meg kell szüntetni az esetleges akadályozó tényezőket. Meg kell oldani a gyermekek 
elhelyezésének, az idős szülő, hozzátartozó ellátásának feltételeit. Ez jelenti a kapcsolódási pontot a fog-
lalkoztatási fejlesztések és a szociális szféra között. Településünkön minden feltétel adott és folyamatos 
fejlesztés alatt áll, amely maga után vonja a stabil munkahelyteremtés lehetőségét is, biztosítva ezzel a 
helyi lakosok esélyegyenlőségét.  A 2016-2018 évek közötti arányok, tendenciák a 2019-2020-as évekre is 
érvényesek. A gazdasági aktivitás, iskolai végzettség helyzete lényegében nem változott, így ezek a ten-
denciák továbbra érvényesek. 
 

Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a szűkös bérlakás-állományt, a szo-
ciális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat. Törekszünk feltárni a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, a veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és a  hajléktalanságot, 
illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 Lakásállo-
mány (db) 

(TS 073) 

Épített laká-
sok száma 
(TSv 077) 

Épített la-
kások 
száma 

1000 la-
kásra 

(TS 078) 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt laká-

sok aránya (TS 
074) 

A közüzemi ivóvízve-
zeték-hálózatba  

 bekapcsolt lakások 
aránya (TS 075) 

db db db % % % 

2015 1727 1 1 35,32% 46,32% 99,19% 

2016 1727 n.a. n.a. 35,32% 49,97% 99,19% 

2017 1727 n.a. n.a. 35,32% 50,96% 99,36% 

2018 1727 n.a. n.a. 35,32% 52,17% 99,77% 

2019 1728 2 1 35,30% 52,49% 99,59% 

2020 n.a. n.a. n.a. - - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok    

A családsegítő szolgáltatáshoz hozott problémák 2018. évben

Életviteli Családi-kapcsolati konfliktus

Családon belüli bántalmazás Elhanyagolás

Gyermeknevelési Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

Magatartászavar Fogyatékosság

Lelki-mentális Egyéb egészségi probléma

Foglalkoztatással kapcsolatos Anyagi
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Eladósodottság 

 
A település lakosainak eladósodottságára vonatkozóan – tekintettel a banktitokra – nem áll rendelkezésre 
adat. A korábban bevezetett és az azóta meg is szüntetett adósságkezelési támogatás nem érte el célját, 
lényegében a leginkább sújtott célcsoporthoz nem jutottak el a források. 
Az elmúlt években a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően megnövekedett a végrehajtási cselek-
mények száma, több adós ajánlotta fel ingatlanát a Nemzeti Vagyonkezelőnek megvételre. 
 
 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatás-
ban részesítettek száma 
(pénzbeli és természet-

beni) 
(TS 136) 

Egyéb önkormányzati tá-
mogatásban  

részesítettek száma 
(TS 137) 

Fő Fő 

2015 481 33 

2016 462 20 

2017 562 7 

2018 506 226 

2019 595 300 

2020 518 258 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

Lakhatás egyéb jellemzői 
 
A település úthálózata nagyobbrészt megfelelő, időjárástól függetlenül minden ingatlan megközelíthető. 
A közelmúltban több utca útburkolata aszfaltozására került sor, amely minőségi változást hoz az ingatla-
nok megközelítésében és a lakosok komfort érzetének növelésében. Gondot okoz a járdák állapota, első-
sorban 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, így megkezdődött a járdák felújítása is, amelyet folytatni kell a jövőben. A járdák 
felújítására a képviselő-testület saját forrásokat is elkülönít, illetve igyekszünk kihasználni a pályázati for-
rásokat is.  
 

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, illetve az adott terület infrastruktúrájának fejlesztését. 
Nagyobb probléma az egyes ingatlanok elhanyagoltsága, szennyezettsége, állati trágya felhalmozása, il-
letve a háztartási hulladék „gyűjtése”. Erre vonatkozóan intézkedéseket kezdeményezünk, bevonva a le-
hetséges partnereket és természetesen az érintett lakosokat. 
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A település egyes részén még mindig előfordulnak engedély nélküli ingatlanbontások, elsősorban a bon-
tott építőanyag hasznosítása érdekében. A jelenséggel szemben hatósági eszközöket vettünk igénybe, 
megállításában kisebb sikereket értünk el. A jövőben is igyekszünk mindent megtenni a folyamat megál-
lítása érdekében. 

 
Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Egészségügyi alapellátás 
 
 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek ré-
szére szerve-

zett háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek ré-
szére szervezett 

háziorvosi szolgál-
tatások száma 

(TS 106) 

A házi gyermek-
orvosok által el-
látott szolgála-

tok száma 
(TS 108) 

Gyógyszertárak 
és  

fiók-gyógyszer-
tárak száma 

(TS 110) 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, alanyi 
jogon: támogatás-
ban részesítettek 
évi átlagos száma 

(TS 135) 

db db db db Fő Fő 

2015 3 n.a. n.a. 1 141 n.a. 

2016 3 n.a. n.a. 1 136 n.a. 

2017 3 n.a. n.a. 1 n.a. 38 

2018 3 n.a. n.a. 1 n.a. 41 

2019 3 n.a. n.a. 1 n.a. 38 

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
 
Az egészségügyi alapellátásban 3 háziorvos illetve 1 fogorvos dolgozik. Az elmúlt időszak tendenciája, 
hogy az egyik háziorvosi körzet megüresedése óta, a körzet betegei a működő háziorvosi szolgálatokhoz 
vándoroltak, így az önkormányzat folyamatba helyezte az üres praxis megszüntetését. A háziorvosokhoz 
praxisonként átlagosan 1135 fő, valamint 198 fő gyermek is tartozik Az átlagos betegforgalom nagysága 
havi bontásban 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. Községünkben lehetőség van minden héten 
vérvételre az Egészségügyi Centrumba működő laborban. 
 
 
 

Orvosi ellátás 
 

  

Felnőttek és gyermekek ré-
szére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére szerve-
zett háziorvosi szolgáltatások 

száma 
házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2015 3 - - 

2016 3 - - 

2017 3 - - 

2018 3 - - 

Forrás: TeIR, KSH, Tstar 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés. A Védőnői Szolgálaton keresztül biztosítjuk a kötelező szűréseket, ezen túlmenően együtt-
működési megállapodást kötöttünk 2019-ben külső szolgáltatóval egészségügyi szűrések és ismeretter-
jesztő előadások megtartására. Pl: lisztérzékenység szűrés, ortopédiai szűrés, stb.  Esetenként komplex 
egészségügyi szűrés megszervezésére is sor kerül, illetve célzott kampányok lebonyolítására. 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés. Nincs.  Rehabilitációs ellátásokhoz, szolgáltatá-

sokhoz Békéscsabán és Gyulán tudnak a lakosok hozzáférni. 

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése. A jogszabályoknak megfe-

lelő feltételeket biztosítjuk. A közétkeztetés rendszerének felülvizsgálata során a közbeszerzési eljárásban 
külön szempontként kerül meghatározásra az egészséges táplálkozás szempontjainak érvényesítése. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés. Kétegyházán széles körű lehetőség áll rendelkezésre a sport-

programokhoz való hozzáférés tekintetében. A településen működő Kétegyházi Sportegyesület keretén 
belül működik futball szakosztály és teakwondo szakosztály, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt sportol-
hatnak. A településen Valentin napi futást szervezünk évente amatőr futók számára, minden korosztályt 
beleértve (a pandémia miatt ez időlegesen elmaradt, de a hagyományt folytatni fogjuk).  A szabadidő 
hasznos eltöltéséhez rendelkezésre áll futópálya és fitnesz park is.  

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A szociális szolgáltatások 

biztosítása elsősorban a Gyulai Kistérség keretén belül történik, a szolgáltatások gyakorlatilag teljes kö-
rűen biztosítottak a lakosok, a rászorulók részére. Működik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres ellá-
tás, a nappali ellátás és a fogyatékosok nappali ellátása. A szociális étkezés lehetőségét pedig az önkor-
mányzat biztosítja. 

 
g) drogprevenciós szolgáltatások; Önálló intézmény nincs, de az iskolarendőr rendszeresen tart ilyen 

tárgyú felvilágosító előadásokat. A környező településeken működő intézményekben igénybevehető szol-
gáltatások is rendelkezésre állnak. 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor; A szolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés nem jelenik meg,  a szolgálta-
tásokat bárki azonos módon veheti igénybe. 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül.  Az önkormányzat közvetlenül, vagy intézményein keresztül rendszeresen 
szervez élelmiszer és ruha adományozási akciókat. 

3.6.2. Népkonyha/szociális és gyermekét-
keztetés 

Év 
A szociális étkeztetésben 

 kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2015  14 558 

2016 16 128  

2017 18 072  

2018 21 837  

2019 22 798  

2020 26 988  

Forrás: Önkormányzati adat 



 33 

 
Sportprogramokhoz való hozzáférés 

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

Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 
Kétegyháza Nagyközségben a fent már említett Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház üzemel. A 
felújított épületben helyt adunk a helyi civil szervezeteknek, biztosítjuk az önszerveződő csoportok meg-
jelenési, működési lehetőségeit. 
Művészeti együttesek, nemzetközi kapcsolatok színesítik a település lakosainak életét.  
 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2018) 

Tornateremmel, torna-
szobával ellátott közne-

velési intézmények 
száma (intézmény szék-
helye szerint) (TS 102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési könyv-
tárak kikölcsönzött 
egységeinek száma 

(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 105) 

db van/nincs db db 

4 1 5124 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
 

 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális iden-

titásuk megőrzésének lehetőségei; 

 Kétegyházán hagyományosan több nemzetiség él együtt.  A település román nemzetiség lakta 

település, de vannak német és roma nemzetiségű lakosok is. Mindhárom nemzetiség rendelkezik 

nemzetiségi önkormányzattal, amely szervezetek aktívan biztosítják az adott nemzetiség érdek- 

védelmét és szervezik a nemzetiségi programokat.  A települési önkormányzat folyamatosa 

együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, különféle eszközökkel támogatja működésket.  

Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok számára biztosítja a székhely lehetőségét, ezáltal 

az önkormányzat épületében üléseznek rendszeresen. Az önkormányzat ezen túlmenően humánerő-

forrás és dologi eszközök biztosításával is segíti a működésüket. A nemzetiségi programokhoz min-

den alkalommal térítésmentesen biztosítja a közterületet és az önkormányzati intézmények épüle-

teit, illetve esetenként egyéb támogatásokaz is igyekszik a nemzetiségi önkormányzatok működését 

elősegíteni. A települési rendezvényeken rendszeresen lehetőséget biztosít a 

 nemzetiségi sokszínűség bemutatására, és segíti, hogy a nemzetiségek saját kultúrájukat, identi 

tásukat meg tudják őrizni. 

e) helyi lakossági önszerveződések. Baba-mama klub a bölcsődében és a védőnők támogatásával 

működik. 
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A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékeny-
sége, partnersége a települési önkormányzattal 

 
A településen működő nemzetiségi önkormányzatokkal önkormányzatunk együttműködési megállapo-
dást kötött, segítjük munkájukat, részt veszünk egymás rendezvényein. A roma nemzetiségi önkormány-
zat 2017. évben megszűnt, a 2019. évi választásokon azonban újra megalakult. A 2021-es évben elnök és 
képviselői változás történt. 2021.. szeptember hónaptól azonban már kiegyensúlyozottan működik a  
roma nemzetiségi önkormányzat. A település polgármestere és a polgármesteri hivatal dolgozói minden 
segítséget megadnak ahhoz, hogy a működésük folyamatossága biztosított legyen és a kitűzött céljaikat 
az érintett lakosság körében meg tudják valósítani. 2021. december hónapban szervezési munkával segí-
tettük őket, hogy kirándulást szervezzenek roma gyermekeknek Szegedre, ill, hogy Mikulás nap alkalmá-
ból ajándékcsomaggal kedveskedhessenek a roma származású gyermekeknek. 
 
 

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 
megállapodás az Állami Vagyonkezelő Zrt-vel 

Környezet elhanyagoltsága életvezetési tanácsadás, közmunka 
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
gyermekszegénység 

 
A gyermekek helyzetének általános bemutatása 

 

 
 

 
 

 
 

2016

2017

2018

0

100

200

300

RGYVK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 
2016-2018. években

2016 2017 2018

2016

2017

2018

0

50

100

HH

Hátrányos helyzetű gyermekek 2016-2018. években

2016 2017 2018

2016

2017

2018

0

50

100

HHH

Hakmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 2016-2018. 
években

2016 2017 2018



 36 

 
 
A védőnői álláshelyek az elmúlt években – megfelelő képzettséggel rendelkező szakember jelentkezésé-
nek hiányában – részben betöltetlenek voltak, a feladatokat helyettesítéssel láttuk el. 2019. évbe sikerült 
két szakembert alkalmazni, így végleges jelleggel sikerült megoldani ezt a problémát. A védőnők betanu-
lása után felmerült a védőnői körzetek újragondolása, de az érintettek nyilatkozata alapján változtatás 
végül nem történt. 
 

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből 
a megfelelő korcsoportú 
nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 768 1 910 3678 48,07% 51,93% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 
  111 3,02% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, 
aránya TS 013) 

249 268 517 6,77% 7,29% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 
016, aránya TS 017) 

48 56 104 1,31% 1,52% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú gyer-
mekek száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú gyerme-
kek száma  (TS 115) 

Fő Fő 

2015 n.a. n.a. 

2016 13 n.a. 

2017 7 n.a. 

2018 16 n.a. 

2019 13 30 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesítettek évi átlagos száma (TS 

111) 

Fő 

2015 273 

2016 263 

2017 218 

2018 220 

2019 213 

2020 213 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők össze-

sen 

Fő Fő Fő 

2015 17 17 34 

2016 15 14 29 

2017 19 13 32 

2018 15 12 27 

2019 15 14 29 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermek-
szám védőnőnként 

db Fő Fő 

2015 2  0 0 

2016 1  0 0 

2017 n.a.  0 - 

2018 1  98 0 

2019 1  102 0 

2020 2  110 105 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 

  

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 
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Év 

Felnőttek és gyerme-
kek részére szerve-
zett háziorvosi szol-

gálatok száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek ré-
szére szervezett há-
ziorvosi szolgáltatá-

sok száma 
(TS 106) 

A házi gyermek-
orvosok által ellá-

tott szolgálatok 
száma 

(TS 108) 

Gyermek-
orvos által 

ellátott gye-
rekek 
száma  

Felnőtt házi or-
vos által ellá-
tott gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

2015 3 0 0 0  n.a. 

2016 3 0 0 0   n.a. 

2017 3 0 0 0  500 

2018 3 0 0 0 480  

2019 3 0 0 0  465 

2020 3 0 0 0  450 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának egyik típusa a bölcsődei ellátás, melyet nagyon fontosnak tart 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 biztonsá-
gos környezet megteremtése, az elsődleges szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, vala-
mint az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 
kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése. Részét képezik ennek a rendszeres bölcsőde or-
vosi és védőnői látogatások. 

 az érzelmi fejlődés és a szocializáció fejlődése, ezen belül a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek 
lehetőség szerinti megelőzése, csökkentése, a gondozónő-gyermek közötti kapcsolat kialakulásá-
nak 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. 
 

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek 
száma 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe 
beírt gyerekek száma 

db Fő 

2015  30  40 

2016  26  47 

2017  26  43 
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2018  26  44 

2019  26  40 

2020  26  38 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatok 

 

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahe-
lyi bölcső-
débe beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi böl-
csődébe be-
írt gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini bölcső-
dei férőhe-
lyek száma 

(TS 127) 

Mini böl-
csődébe 

beírt gye-
rekek 

száma (TS 
123) 

Működő 
(összes) böl-
csődei férő-

helyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) be-
írt gyerme-
kek száma 

(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2015 0 0 0 0 0 0 30 40 

2016 0 0 0 0 0 0 26 47 

2017 0 0 0 0 0 0 26 43 

2018 0 0 0 0 0 0 26 44 

2019 0 0 0 0 0 0 26 40 

2020 0 0 0 0 0 0 26 38 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar       
 
 

4.4. a) 1.számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 087) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai nevelés-

sel együtt) (TS 092) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás gyerme-

keken belül (TS 093) 

Fő Fő % 

2015 0 9 10,23% 

2016 0 8 9,64% 

2017 27 7 8,14% 

2018 26 7 7,61% 

2019 25 7 6,86% 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 
nappali oktatás-

ban 

Hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma  
(gyógypedagógiai oktatással együtt)  

(TS 094) 

Hátrányos és halmozot-
tan hátrányos helyzetű  

tanulók aránya az általá-
nos iskolai tanulókon be-

lül (TS 095) 

Fő Fő % 

2015   53 22,18% 

2016   78 34,82% 

2017   62 28,97% 

2018   54 25,35% 

2019   19 9,55% 

2020   n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés  
 
 

Gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet csökkentő 

speciális szolgáltatások; A településen biztosítottak a családsegítő és gyermekjóleti szolgáltatások. 

Egyéb speciális szolgáltatások nincsenek. 

Eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti programok; 

Nem releváns. 

 

Előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek keretein belül. 

A közfoglakoztatottak és fogyatékosok nappali intézménye ellátottainak évente két alkalommal kép-

viselő-testületi döntés alapján pénzbeli juttatás biztosítása és legalább két alkalommal élelmiszercso-

mag biztosítása. Mindez nem kérelemre történik, hanem alanyi jogon járó speciális szolgáltatásként 

nyújtja az önkormányzat. 

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 2002-ben minden 5-6. cigány tanuló (18,1 %) tanult 
olyan iskolában, ahol ők alkották a többséget, 2017-ben minden 2-3. (70,1%). Ezek alapján a szociológu-
sok megállapították, hogy az iskolai elkülönítés tendenciája felerősödött és lényegében állandósult. 
 
Az etnikai elkülönítés jelenségét annak az átfogó, társadalmi szelekciónak a részeként kell látnunk, amely-
nek Magyarországon nagy “hagyománya” van, és nem kizárólagosan etnikai alapú. A magasabb társadalmi 
státusú szülők megpróbálják a magasabb oktatási színvonalat, speciális oktatási szolgáltatásokat biztosító 
iskolákba íratni gyermekeiket. Az iskolák egy másik része pedig az alacsony jövedelmű és státusú margi-
nalizálódott csoportok iskolájává (iskolán belül osztályává) válik. 
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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 intézményfenntartó társulási 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. 
 
Kétegyházán a munkanélküli szülők családjában élő gyermekek nagyobb része hátrányos helyzetű vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű. E gyermekek száma szintén meghaladja az országos átlagot, amit külön 
súlyosbít, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő családok esetében a gyermeklétszám is kiemelkedően 
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 következménye, 
hogy a tehetősebb családok a román nemzetiségi iskolába íratják gyermekeiket, ami látens szegregációhoz 
vezet. Ez – többek között – súlyos gondokat okoz az oktatás, nevelés szakmai színvonala tekintetében, 
ugyanis a továbbtanulni kívánó tanulók nem tudnak kellő mélységű és elegendő mennyiségű tudást elsa-
játítani. Emellett külön képzettséget és többletidőt igényel a nehezebben tanuló gyermekek felzárkózta-
tása, oktatása, ami viszont többletköltséget eredményez a túlórák vonatkozásában. 
 
 

4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos 
és halmo-

zottan hát-
rányos hely-
zetű gimná-
ziumi tanu-
lók száma  
(TS 096) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  ta-
nulók aránya 

a gimnázi-
umi tanuló-

kon belül (TS 
097) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű szakkö-

zépiskolai tanulók 
és hátrányos helyzetű szakis-

kolai és  
készségfejlesztő iskolai tanu-
lók száma a nappali oktatás-

ban (TS 098) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű szakkö-

zépiskolai tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai ta-

nulók aránya a tanulók 
számához viszonyítva 

(TS 099) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű szak-

gimnáziumi 
tanulók 
száma   

(TS 100) 

Hátrányos és hal-
mozottan hátrá-

nyos helyzetű  ta-
nulók  

aránya a szakgim-
náziumi tanulókon 

belül 
(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

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

2016 n.a. - n.a. 12,50% n.a. - 

2017 n.a. - n.a. - 9 13,85% 

2018 n.a. - n.a. 14,66% 6 10,34% 

2019 n.a. - n.a. 11,70% 8 15,09% 

2020 n.a. - n.a. 10 % 5 10,20% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
     

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 
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Év 

Megállapított hátrányos 
helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 
száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek és nagy-

korúvá vált gyermekek száma 
(TS 113) 

fő fő 

2015 n.a. n.a. 

2016 12 61 

2017 43 74 

2018 56 46 

2019 51 46 

2020 42 66 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyerme-
kek 

száma 

Óvodai gyermek-
csoportok száma 
- gyógypedagó-
giai neveléssel 
együtt (TS 085)  

Óvodai férőhe-
lyek száma 

(gyógypedagó-
giai neveléssel 

együtt) 
(TS 090) 

Óvodai 
feladatellátási he-

lyek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 088) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma (gyógy-
pedagógiai ne-
veléssel együtt) 

(TS 087) 

Óvodai gyógype-
dagógiai gyer-
mekcsoportok 

száma 
(TS 086) 

Gyógypedagógiai 
oktatásban része-
sülő óvodás gyer-

mekek száma 
az integráltan ok-
tatott SNI gyer-

mekek nélkül (TS 
091) 

Egy óvodai gyer-
mekcsoportra 

 jutó gyermekek 
száma (TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

2015   5 130 2 88 n.a. n.a. 18 

2016   5 130 2 83 n.a. n.a. 17 

2017   5 130 2 86 n.a. n.a. 17 

2018   5 130 2 92 n.a. n.a. 18 

2019   6 140 2 102 n.a. n.a. 17 

2020   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nap-
pali oktatásban) 

(TS 080) 

Az általános is-
kolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagó-
giai oktatással 

együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai fel-
adat-ellátási helyek 
száma (gyógypeda-

gógiai oktatással 
együtt) 
(TS 079) 

Egy általános iskolai  
osztályra jutó tanulók  
száma a nappali okta-

tásban  
(gyógypedagógiai okta-
tással együtt) (TS 082) 

Más településről bejáró ál-
talános iskolai tanulók ará-
nya a nappali oktatásban 

(TS 084) 

db db db fő % 

2014/2015 n.a. 16 3 15 - 

2015/2016 n.a. 16 3 14 2,51% 

2016/2017 n.a. 16 3 13 2,23% 

2017/2018 n.a. 16 3 13 2,80% 

2018/2019 n.a. 15 3 13 2,82% 

2019/2020 n.a. n.a. n.a. n.a. 2,01% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejeők a 
nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 083) 

Fő 

2014/2015 34 

2015/2016 29 

2016/2017 21 

2017/2018 27 

2018/2019 28 

2019/2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet gyerek-
házat rendszeresen 

igénybe vevő gyerme-
kek száma 

Tanoda szolgálta-
tást rendszeresen 

igénybe vevő 
gyermekek száma 

Család- és gyermek-
jóléti szolgáltatást 

igénybe vevő kisko-
rúak száma 

Szünidei étkeztetés-
ben részesülő gyer-

mekek száma (TS 
112) 

Fő Fő Fő Fő 

2015  0  0 41  n.a. 

2016  0  0  36 113 

2017  0  0  62 111 

2018  0  0  53 107 

2019  0  0  38 107 

2020  0  0  39 103 

2021 0 0 57 n.a. 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói adatok  
 
 
 

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 

Oktatási esélyegyenlőtlenség tájékoztatás, iskolai programok szervezése  
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

 
 

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2015 3,72% 3,37% 3,55% 

2016 6,84% 4,08% 5,46% 

2017 5,79% 4,34% 5,07% 

2018 5,10% 4,64% 4,87% 

2019 5,29% 5,09% 5,19% 

2020 - - 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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5.1.2.  számú tábla – A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált mun-

kanélküliek aránya (TS 
057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott álláskereső-

kön belül (TS 058) 

% % 

2015 33,71% 53,33% 

2016 33,09% 42,22% 

2017 39,02% 37,50% 

2018 45,76% 42,59% 

2019 36,29% 60,00% 

2020 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
5.1.3. számú táblázat – Pályakezdő álláskeresők száma  
(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év  

Nyilvántartott álláske-
resők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő ál-
láskeresők száma 

(TS 053) 

fő Fő 

2015 89 20 

2016 136 15 

2017 123 18 

2018 118 15 

2019 124 8 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
A táblázatból látható, hogy a munkanélküliek aránya a nők körében alacsonyabb, mint a férfiak vonatko-
zásában. 
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, közfoglal-
koztatás keretében vállalnak munkát, míg a férfiak inkább végzik a mezőgazdasági jellegű tevékenységet, 
napi bért szerezve ezzel.  
 
A nők munkavállalása tekintetében a legnagyobb problémának a gyermekek elhelyezését véljük, bár erről 
számadatok nem állnak rendelkezésre. Kétegyházán kimondottan családbarát munkahely nincs, a vállal-
kozók nem szívesen vállalják fel ezt a problémát, a női munkavállalók pedig inkább alkalmazkodnak, 
ragaszkodva munkahelyükhöz. 
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A hatályos szabályozás nem támogatja a részmunkaidőben való munkavállalást, e nélkül jelentős változás 
nem várható. 
Megoldásként az átképzést, az otthoni vagy a rugalmas munkavégzést gondoljuk, ezek azonban csak igen 
szűk keretek között valósíthatók meg, vidéki viszonylatban elenyésző. Az elmúlt két év pandémiás hely-
zete esetleg pozitív kihatással lehet ezen a téren, mivel a „home-office”, az otthonról végezhető munka 
elfogadottabbá vált, remélhetőleg ez a kisebb települések munkavállalóit és pozitívan fogja a jövőben 
érinteni és általánosan elfogadottá válhat, hogy a kisebb településeken élők is választhatják ezt a munka-
vállalási formát. 
 
A gyermekmegőrzés vagy az anyák érdekközösségbe tömörülése ellen hat a szakképzettség hiánya, e nél-
kül a szülők nem szívesen bízzák gyermekeiket idegenre vagy más anyákra. 
 
A bölcsődei ellátás településünkön megoldott, azonban a beteg gyermekek ellátására kizárólag otthonukban 
van lehetőség. 

 

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

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, csa-

ládbarát munkahelyi megoldások stb.) 

  

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött védőnői ál-
láshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti gyer-
mekek száma 

Átlagos gyermek-
szám védőnőnként 

db fő fő 

2015 2 124 62 

2016 2 119 59,5 

2017 2 129 64,5 

2018 2 122 61 

2019 2 144 72 

2020 2 148 74 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
  

 

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú táblázatból 

Év 
Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma 
Önkormányzati bölcsődébe beírt gyere-

kek száma 

db Fő 

2015 30 40 

2016 26 47 

2017 26 43 

2018 26 44 

2019 26 40 

2020 26 30 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatok 
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5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból 

Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt gyerekek 
száma (TS 122) 

Működő csa-
ládi 

bölcsödei  fé-
rőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi böl-
csődébe beírt 

gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő mini 
bölcsődei fé-

rőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini bölcső-
débe beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) böl-
csődei férő-

helyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30 40 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20 47 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 43 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 44 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 40 

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 38 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar,  
önkormányzati adatok       

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak. A településen esetenként még tapasztalható, de látens 

problémáról van szó. Feljelentés nem igen születik. A családsegítő munkatársak fokozottan figyelnek 

erre a problémára, szükség esetén felhívják az érintett figyelmét a rendelkezésre álló jogvédelmi esz-

közökre.  

 

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

hona). Nem áll rendelkezésre a településen, a gyámhivatalok munkatársainak segítségével a könnyen 

megközelíthető, 20 km-es körzeten belül lévő Gyula vagy Békéscsaba adta lehetőségeket tudják az 

érintettek igénybe venni. A szociális ügyintézők és a családgondozók ehhez minden segítséget meg-

adnak. 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben. Kétegyházán a nők szerepe a közéletben elfogadott és aktív. 

A jelenlegi és a volt polgármester is nő, az alpolgármester is nő, illetve a képviselő-testület és a bi-

zottságok külsős tagjai között is több nő található.  A nők közösségformáló szerepe meghatározó 

Kétegyházán. 

 

 

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

kezdeményezések. Kétegyházán – az általános tendenciákhoz hasonlóan – a nőket érintő legnagyobb 

társadalmi probléma a munkanélküliség, a munkahely hiánya. Kevés nő vállalja kizárólag a hagyo-

mányos női szerepeket, a legtöbben a család ellátása mellett dolgoznak, vagy dolgozni szeretnének. 

A munkanélküliség leginkább a kevésbé kvalifikált munkaerőt érinti, azokat, akik nem rendelkeznek 

szakmával. Az önkormányzat ezt településszinten az évek óta fenntartott közmunka programmal pró-

bálja orvosolni. A közmunka programban munkalehetőséget találnak a varrodában, szövődében és 

egyéb helyeken azok a nők is, akik máshol  nem tudnak elhelyezkedni.  Sokuk számára ez az egyetlen 

kereseti lehetőség. Ugyanakkor a program sikerét mutatja, hogy többen, az itt szerzett tudással, ta-

pasztalattal el tudtak helyezkedni a nyílt munkaerő piacon. 
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Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

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

2016 2 135 68 

2017 2 131 62 

2018 2 136 68 

Forrás: TeIR és 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 
 

 
 

 

Településünkön több idősklub működik. Rendszeresen szervezünk találkozókat, nyugdíjas napokat, 
emellett évente vendégül látjuk a közszférából nyugdíjba vonult munkatársakat is.  

 

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

trendek stb.) 

  

 

6.1. számú táblázat – Öregedési index (3. táblával azonos) 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 010 és TS 012 ösz-
szesen) 

Öregedési in-
dex 
%  

(TS 030) 

2015 720 512 140,63% 

2016 724 495 146,26% 

2017 722 493 146,45% 

2018 739 517 142,94% 

2019 744 516 144,19% 

2020 - - - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb já-
randóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb já-
randóságban részesülő 

nők száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2015 498 693 1191 

2016 487 667 1154 

2017 487 650 1137 

2018 477 644 1121 

2019 479 636 1115 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron ala-
puló ellátás-

ban részesülő 
férfiak száma 

(TS 067) 

Életkoron ala-
puló ellátás-

ban részesülő 
nők száma 

(TS 068) 

Öregségi nyug-
díjban részesülő 

férfiak száma 
(TS 069) 

Öregségi nyug-
díjban része-

sülő nők száma 
(TS 070) 

Özvegyi és szü-
lői nyugdíjban 
részesülő fér-

fiak száma 
(TS 071) 

Özvegyi és 
szülői nyugdíj-
ban részesülő 

nők száma 
(TS 072) 

Időskorúak jára-
dékában része-
sítettek havi át-
lagos száma (fő) 

 (TS 134) 

2015 28 7 304 434 3 52 n.a. 

2016 24 1 300 432 2 39 n.a. 

2017 26 1 293 424 1 36 10 

2018 25 1 294 435 3 32 8 

2019 25 1 298 435 2 31 6 

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH, 
Tstar 

 
           

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő össze-
sen 

89 136 123 118 124 0 

41-45 év (TS 042) 
Fő 7 13 17 16 21 n.a. 

% 7,87% 9,56% 13,82% 13,56% 16,94% - 

46-50 év (TS 043) 
Fő 12 23 14 12 9 n.a. 

% 13,48% 16,91% 11,38% 10,17% 7,26% - 

51-55 év (TS 044) 
Fő 5 9 5 10 13 n.a. 

% 5,62% 6,62% 4,07% 8,47% 10,48% - 

56-60 év (TS 045) 
Fő 7 10 7 5 7 n.a. 

% 7,87% 7,35% 5,69% 4,24% 5,65% - 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 2 1 5 9 5 n.a. 

% 2,25% 0,74% 4,07% 7,63% 4,03% - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      



 53 

 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; Az idősek, a 

demensek és a fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény keretein belül rendszeresek az ilyen 

programok. A tevékeny időskor fontos szerepet tölt be a várható élettartam növekedésében, a 

szubiektív életminőség javításában. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. Kétegyházán a foglalkoztatás területén 

semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem jelenik meg. Az önkormányzat nemre, korra, nemzeti-

ségre, képzettségre tekintet nélkül mindenki számára azonos lehetőséget biztosít. A közmunka prog-

ramot éppen a különböző hátránnyal küszködők számára tartja fenn abból a célból, hogy számukra is 

biztosítva legyenek a  megélhetéshez szükséges anyagi források és hogy ezeket a saját munka ered-

ményeként szerezhessék meg az érintettek. 

 

 

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

korlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

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

Év 

65 év feletti la-
kosság száma 

(férfiak TS 026,  
nők TS 028) 

Nappali ellá-
tásban része-

sülő  
időskorúak 

száma (TS 129) 

Házi segítségnyújtás-
ban  

részesülők száma 
(TS 130) 

Szociális étkeztetés-
ben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2015 720 35 485 239 

2016 724 45 434 232 

2017 722 60 358 220 

2018 739 56 328 231 

2019 744 61 331 183 

2020 - 66 351 158 

Forrás: TeIR, KSHstar 

önkormányzati és 

intézményi adatok 
 

  

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; Az önkormányzat közművelődési 

intézményt, Művelődési Házat tart fenn, amely széles körű programokat biztosít a művelődni vágyó 

közönségnek, illetve teret biztosít a különböző önszerveződő közösségek számára. A programok nyil-

vánosak, bárki által látogathatóak. A települési rendezvények szintén nyilvánosak,  széles körben 

ismertek és elfogadottak. A települési programok, rendezvények mellett a nemzetiségi önkormány-

zatok által szervezett programok is színesítik a közművelődési szolgáltatásokat és lehetőséget bizto-

sítanak a különböző identitású és kultúrájú lakosok számára a kulturális sokszínűség megtapasztalá-

sára, egymás kultúrájának megismerésére és tiszteletben tartására. Számos közművelődési szolgálta-

tás biztosítja a kulturálódáshoz és a szórakozáshoz való lehetőséget Kétegyházán. 

 

c) idősek informatikai jártassága; A Művelődési Ház rendszeresen ad helyet időskorúak számára 

szervezett informatikai alapképzésnek. A képzésen részt vevők tabletteket kaptak, amelyek megköny-

nyítik számukra a digitális platformok igénybe vételét. Ezt a szolgáltatást az önkormányzat egy ok-

tatásszervező  céggel kötött együttműködés keretében biztosítja a lakosok számára.  
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d) a generációk közötti programok. Kétegyházán hagyománya van a generációk közötti progra-

mok szervezésének, mivel  az  óvodák és általános iskolák gyermekei, diákjai műsorral kedveskednek 

a települési rendezvényeken az idősebb generációk tagjainak. 

 

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

 
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 
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7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

   

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2015 136 173 309 

2016 136 170 306 

2017 137 167 304 

2018 128 156 284 

2019 127 148 275 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő fogyaté-

kos személyek száma  
(TS 128) 

2015 23 

2016 25 

2017 25 

2018 24 

2019 25 

2020 25 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; önkormányzati és intézményi 
adatok  

 

 

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, védett 

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; A Gondozási Központ keretén belül a szociális foglal-

koztatás kis létszámmal lehetőséget biztosít a fogyatékosok nappali intézménye keretén be-

lül a rehabilitációs foglalkoztatásra, ill. az idősek nappali ellátásán belül a fejlesztő- felké-

szítő foglalkoztatásra. Ezzel biztosítva a védettmunkahely lehetőségét a településen. 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek;  A Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkozatási Fő-

osztálya által szervezett programok, börzék, éves rendezésű Közfoglalkoztatotti Napok. Az 

önkormányzat által biztosított közmunka lehetősége. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; Nincs. 
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d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. A fiatal házasok 

részére 500 e forint biztosítása Kétegyháza területén lévő lakás vásárlása vagy építése ese-

tén; lakásfenntartási támogatás biztosítása önként vállalt pénzbeli ellátásként. 

 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei. A fogyatékosok 

nappali intézményének ellátottai évente kétszer 20 ezer forint anyagi támogatásban és élelmiszercso-

magban részesülnek. 

 

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

sához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése; A Gondozási Köz-

ponthoz tartozó Tanyagondnoki szolgálat közreműködésével válnak elérhetővé ezek a szol-

gáltatások a közeli városban. 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 100 %-os 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, la-

kóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 100 %-os 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; nincs adat 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; mintegy 30 %-os. 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speci-

ális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, stb.); 

fogyatékosok nappali intézménye rendelkezésre áll. 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások).  Évente két alkalom-

mal 20 ezer Ft anyagi támogatás és élelmiszercsomag biztosítása. 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen. Megyei 

sportnap, amelyet egy civil szervezet szervez meg rendszeresen.  

 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a fel-

számolásukra irányuló kezdeményezések. A legnagyobb probléma a munkanélküliség és az 

ehhez kapcsolódó pszichés és anyagi hátrányok.  Megoldásként a  védett foglalkoztatás, a köz-

munkaprogram és az önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltatások, szociális juttatá-

sok biztosítása jelenik meg. 
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A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlá-
sához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
 

 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
pa 

Han-
gos tá-
jékoz-
tatás 

In-
duk-
ciós 
hu-
rok 

Ta-
pint-
ható 
in-
for-
má-
ció 

Jel-
nyelv
i se-
gít-
ség 

Egyé
b 

 
okta-

tási in-
tézmé-
nyek 

alapfok igen igen igen igen nem igen nem igen nem 

középfok - - - - - - - - - 

felsőfok - - - - - - - - - 

 
Egész-
ség-
ügyi 
intéz-
mé-
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 

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

Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 
 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
pa 

Han-
gos tá-
jékoz-
tatás 

In-
duk-
ciós 
hu-
rok 

Ta-
pint-
ható 
in-
for-
má-
ció 

Jel-
nyelv
i se-
gít-
ség 

Egyé
b 

A foglalkoztató neve 
és a foglalkoztatás jel-
lege: kereskedelmi egy-
ségek  

 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál.  
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A mozgásukban korlátozott polgárok tekintetében jelentős problémának értékeljük a közterületen való 
helyváltoztatás nehézségeit. Sok esetben a közutakon kényszerülnek közlekedni polgáraink, annak elle-
nére, 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. Ezen a téren további erőfeszítéseket kell tennünk. 
 

Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 
 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
pa 

Han-
gos tá-
jékoz-
tatás 

In-
duk-
ciós 
hu-
rok 

Ta-
pint-
ható 
in-
for-
má-
ció 

Jel-
nyelv
i se-
gít-
ség 

Egyé
b 

Közterület 
(utca/járda, park, tér) 

nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

Helyi és távolsági tö-
megközlekedés 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Buszpályaudvar, busz-
várók 

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 munkatársátó 
 

Következtetések: problémák beazonosítása, 
fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közlekedési nehézségek Közterületek korszerűsítése 

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

is lehetővé tevő közösségi tér kialakítása 

 
 
 
 

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

munkanélküliség több képzési lehetőség 

elvándorlás aktív eszközök biztosításával a helyben mara-

dás erősítése (pl. a fiatalok lakáshoz jutásának 

támogatása, stb.) 

helyi közutak állapota útépítések, útfejlesztések 

helyi járdák állapota járdafelújítási program 
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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 in-
tegrációs erőfeszítése elenyésző. Az egyes társadalmi szereplők feladatvállalása leginkább a verbális kom-
munikációig jut el, ezen túlmenően nem lehet reájuk érdemben építeni. Mindenki az önkormányzattól 
várja el a megoldásokat és azon finanszírozását. 
 
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) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és ér-

dekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó szervezetek, 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma);  

 
Civil szervezetek: 

- Kétegyházi Petőfi Polgárőr Egyesület 

Elnök: Árgyelán Istvánné Cím: 5741 Kétegyháza, Nagy Sándor u. 70., 
 

- Községi Vöröskereszt Szervezet Kétegyháza 

V.k. titkár: Járási Károlyné, 
 

- Kétegyházi Sportegyesület  

Elnök: Krisán György. Cím: 5741 Kétegyháza, Fő tér 4., 
  

- Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete 

Vezető: Csáki Andrásné. Cím: 5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 26., 
 

- Vadásztársaság  

Elnök: Rózsavölgyi Péter Cím: 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 137.,  
 

- Kétegyházáért Hagyományőrző, Kulturális és Szabadidős Egyesület 

Elnök: Tóthné Lelóczki Andrea. Cím: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.,  
 

- Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete  

Csoportvezető: Kolozsi Mihályné. Cím: 5700 Gyula, Kulcs u. 7.,  
 

- Kétegyházi Román-Magyar Egyesület 

Elnök: Zalai Józsefné. Cím: 5741 Kétegyháza, Déli sor 82.,  
 

- Családi Egyesület Kétegyháza 

Elnök: Kalcsó Rita Cím: 5741 Kétegyháza, Kölcsey u. 35.,  
 

- Kétegyházi Úttőrő Horgászegyesület 

Elnök: Kajári Aladár; Cím: 5741 Kétegyháza, Fő tér 4.,  
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- Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület 

Titkár: Hargittainé Megyeri Valéria Cím: 5741 Kétegyháza, Batthyány u. 12.,  
 

- Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub 

Elnök: Pápai Ferenc Cím: 5741 Kétegyháza, Nagy Sándor u. 17.,  
 

- Turul Hagyományőrző Íjászszakkör 

Vezető: Lovász György Cím: 5741 Kétegyháza, Kölcsey u. . 
 

Egyházak: 
- Baptista Gyülekezet, Lelkipásztor: Füstös Gyula, cím: 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 52. 

- Református Gyülekezet, Lelkipásztor: Virágh György, cím: 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 19. 

- Katolikus Egyház, Plébános: Fazakas Gusztáv, cím: 5741 Kétegyháza, Széchenyi u.  

- Hetednapi Adventista Egyház Kétegyházi Gyülekezete, Lelkész: Balog Tibor, cím: 5741 Kétegy-

háza, Szent Imre u. 8. 

- Román Ortodox Egyház, Atya: Olteanu Florin  

Nemzetiségi önkormányzatok: 
Kétegyháza Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Kétegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Kétegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági szerep-

lők közötti partnerség bemutatása; Folyamatos és kiegyensúlyozott. 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi fel-

zárkózást segítő közös programok bemutatása; Nem releváns. 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége. 

Nem releváns. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; Nem releváns. 

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

 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a ha-

tékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítá-

sában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, összehangolásában, va-

lamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az önkormányzatok esélyteremtő 

feladatainak ellátását. 

 
A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságát két irányban kívánjuk biztosítani, Egyrészt az elkészítés 
és felülvizsgálat folyamatába bevonjuk a leginkább érintett társadalmi csoportokat, másrészt az elkészül 
és nyilvános ülésen tárgyalt anyagot a tárgyalást és elfogadást megelőzően társadalmi vitára bocsátjuk. 
A megvalósítás és elfogadás érdekében az elfogadott anyagot teljes terjedelmében közzétesszük, meg-
nyitva a lehetőséget egyrészt a maradéktalan végrehajtás, másrészt a folyamatos kontroll és véleményezés 
érdekében. 
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a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének folyamatába; 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek vissza-

csatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e HEP Fó-

rumot. 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 

határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 

TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit köz-

zéteszi, honlapján megjelenteti. 

d)  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 
mélyszegénység-
ben élők 

Adósságok felhalmozódása 
adósságkezelési szolgáltatás biztosí-

tása a lehetőségekhez képest (jelenleg 
nincs) 

Romák és/vagy 
mélyszegénység-
ben élők 

Környezet elhanyagoltsága életvezetési tanácsadás, közmunka 

Gyermekek 
Veszélyeztetett gyermekek számának 
növekedése 

családgondozás, életvezetési tanács-
adás, jelzőrendszer folyamatos mű-

ködtetése 

Gyermekek Elégtelen étkezés étkeztetés megszervezése, fenntartása 

Gyermekek Oktatási szegregáció 
tájékoztatás, iskolai programok szer-

vezése 

Idősek Elmagányosodás, izoláció 

Programok szervezése, civil kezde-
ményezések felkarolása, akadálymen-
tes, étkezést, vendéglátást is lehetővé 

tevő közösségi tér kialakítása. 

Idősek 
Csökkenő bevételek, beszűkülő életle-
hetőségek 

Jövedelemszerző kereslet teremtése, 
célzott programok szervezése 

Nők 
Gyermekvállalás miatti hátrányos 
megkülönböztetés 

nyári napközi, bölcsőde és az Erzsé-
bet tábor működtetése,  

Nők Női munkanélküliség 
közmunka, képzés/átképzés, család-

barát munkahelyek kialakításának 
kezdeményezése 
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Fogyatékkal élők Közlekedési nehézségek Közterületek akadálymentesítése 

Fogyatékkal élők Elfoglaltság, foglalkoztatás hiánya 

Programok szervezése, civil kezde-
ményezések felkarolása, akadálymen-
tes étkezést lehetővé tevő közösségi 

tér további biztosítása 

 

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., szociális ellátórendszer 
intézményei 
Felelős: Jegyző 

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: Járási Hivatal, Oktatási, nevelési 
intézmények, Nemzetiségi önkormányza-
tok, civil szervezetek 
Felelős: Polgármester 

Gyermekek Minden gyermek lakjon jól! 

Partnerek: Település termelői, Gondozási 
Központ, Oktatási, nevelési intézmények, 
Önkormányzat, Nemzetiségi önkormányza-
tok 
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, önkormányzat, 
Munkaügyi Központ, önkéntes segítők, Pe-
dagógusképző intézetek. 
Felelős: Polgármester 

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

Fogyatékkal élők Mozgás korlátok nélkül 
Partnerek: Település lakossága, civil szerve-
zetek, önkormányzat. 
Felelős: Polgármester 
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Fogyatékkal élők Bennünk van az érték! 
Partnerek: Gondozási Központ, Önkor-
mányzat, civil szervezetek 
Felelős: Polgármester 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők megfelelő lakhatási feltételek között éljenek 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges ételhez juttatását, veszélyeztetettségük visszaszorítását. 
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 a bérleti díjak 
megfizetésében segíteni. 

Résztvevők és 
felelős 

Ügyfelek, Pénzügyi szolgáltatók, Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Szakbizottságok 

Partnerek 
Partnerek: Pénzügyi szolgáltatók, Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,  
Felelős: Polgármester 

Határidő(k) pon-
tokba szedve 

1, 3, és 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

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 életve-
zetési tanácsadással igyekszünk kiküszöbölni. 

Szükséges erőforrá-
sok 

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 településrészen. Megszervezzük az 
érintett területeken a közmunkát, bevonjuk az ott élőket annak érdekében, hogy 
saját lakókörnyezetüket megtisztíthassák. Végül életvezetési tanácsadással, ha-
tósági, ellenőrzési eszközökkel elérjük, hogy kialakuljon egy fajta igény a lakó-
környezet tisztántartása érdekében. Akciók meghirdetése. 

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), vala-
mint fenntartható-
sága 

Rövidtávon el kívánjuk érni, hogy a lakókörnyezet rendezetlensége miatt indult 
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 erőforrá-
sok 

Humán erőforrások, közmunkások, önkormányzati önerő, nemzetiségi önkor-
mányzati 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 te-
kintetében.  
Rövid távon a veszélyeztetettség növekedésének lelassítása, az okok feltárása. 
Középtávon a tendencia megállítása. 
Hosszabb távon a tendencia visszafordítása, a már veszélyeztetett gyermekek 
élethelyzetének megoldása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

A Gondozási Központtal és az oktatási,. nevelési intézményekkel való együtt-
működés során fel kívánjuk tárni a veszélyeztetettség mélyen rejlő okait, élet-
vezetési tanácsadással és hatósági eszközökkel meg kívánjuk szüntetni azokat. 
A családgondozást szeretnénk továbbra is fenntartani és erősíteni. 

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), vala-
mint fenntartható-
sága 

Rövid távon a veszélyeztetettség növekedésének megállítását, a gondozott gyer-
mekek 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 családgondozással 
kívánunk tompítani. A szükséges képzések elérhetetlensége esetén friss diplo-
másokat vonunk be a munkába. 

Szükséges erőforrá-
sok 

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 meny-
nyiségű ételhez jusson, megfelelő áron és körülmények között.  
Rövid távon meg szeretnénk tartani a gyermekétkeztetés kiterjesztését, a nyári 
gyermekétkeztetés rendszeressé tételét.  
Középtávon minden gyermek részére biztosítani kívánjuk az ingyenes vagy na-
gyon 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, az egészséges táplálkozásra való törekvés és a helyi nyersanyagok 
beszerzése. 

Résztvevők és 
felelős 

Napközi otthonos konyha, karitatív szervezetek, önkormányzat, iskola, óvoda 
és a jelzőrendszer intézményei. 
Felelős: polgármester 

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

Határidő(k) pon-
tokba szedve 

1, 2 és 3 év az egyes célok tekintetében. 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

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

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

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

Szükséges erőforrá-
sok 

Önkormányzati önerő, pályázati források, karitatív szervezetek adományai. 
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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 ne 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 

Tájékoztatás a szülők számára a nyújtott oktatási lehetőségekről.  
Színes, vonzó iskolai programok szervezése, a nem szegregált oktatás előnyei-
nek hangsúlyozása. Tanulmányi versenyek meghirdetése, ösztöndíj alapításának 
megfontolása. 

Résztvevők és 
felelős 

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

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

Határidő(k) pon-
tokba szedve 

1, 3 és 8 év, iskolai felmenő rendszerben. 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

Felvilágosító 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 prog-
ramokkal, a települési képviselők közbenjárásával szeretnénk ellensúlyozni. 

Szükséges erőforrá-
sok 

Humán erőforrások, 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, ét-
kezést, 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) pon-
tokba szedve 

6 hónap, 1 év, illetve 3 év. 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

Rövid és középtávon elérjük, hogy a településen élő idősek méltó közösségi 
teret tudhassanak magukénak, biztosítva legyen étkeztetésük, illetve rendezvé-
nyeik megtartása. Hosszú távon elégedett, önmagukat és korukat vállaló, ma-
gukat 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 ellensú-
lyozni. 

Szükséges erőforrá-
sok 

Pályázati támogatások, helyi vállalkozók segítsége, adományok, önkormányzati 
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.  
Középtávon piackutatást végzünk annak érdekében, hogy megtaláljuk az egyes 
nyersanyagok potenciális beszállítóit.  
Hosszú távon a teljes települési étkeztetést a helyi lakosok házi kertjeiben ter-
melt, 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) pon-
tokba szedve 

1, 3, 5 év az egyes célok tekintetében. 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

Összességében el kívánjuk érni, hogy a településen élő idősek, háztáji kert-tu-
lajdonosok 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 alkalmazá-
sával kívánjuk ellensúlyozni. 

Szükséges erőforrá-
sok 

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. 

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, ci-
vil szervezetek, egyházak. 

Határidő(k) pon-
tokba szedve 

1, 3, 5 év az egyes célok tekintetében. 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

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 idegen 
pedagógusokra vagy más szülőkre. Ezt nyitott napokkal, tájékoztatással igyek-
szünk ellensúlyozni. 

Szükséges erőforrá-
sok 

Pályázati források, munkaügyi központ támogatásai, önkormányzati önerő. 

 
  



 72 

 

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 szervezetek-
nél. A szükséges kedvezmények nyújtása érdekében gyakorolni kívánjuk felter-
jesztési jogunkat az állami szervek felé. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, civil szervezetek.  
Felelős: polgármester 

Partnerek Munkaügyi Központ, vállalkozók. 

Határidő(k) pon-
tokba szedve 

1, 2, 5 év. 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

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

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A projekt kockázata a munkáltatók ellenállása, melyet ismertetőkkel, tájékozta-
tással, különböző kedvezményekkel kívánunk ellentételezni. 

Szükséges erőforrá-
sok 

Pályázatok, önkormányzati önerő. 
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Intézkedés címe: Mozgás korlátok nélkül 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékosok közterületen való közlekedése alkalmanként lehetetlenné válik. 

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

Célunk, hogy a fogyatékosok minden időben és minden közterületen megnyug-
tatóan közlekedhessenek. Rövidtávon felmérjük járdáink állapotát, középtávon 
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) pon-
tokba szedve 

1, 2 és három év. 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

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

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

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

Szükséges erőforrá-
sok 

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, ét-
kezést, 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) pon-
tokba szedve 

6 hónap, 1 év, illetve 3 év. 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), vala-
mint fenntartható-
sága 

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 erőforrá-
sok 

Pályázati támogatások, helyi vállalkozók segítsége, adományok, önkormányzati 
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 K L 

Intézke-
dés sor-
száma 

Az intézkedés 
címe, megneve-

zése 

A helyzetelemzés következtetései-
ben feltárt esélyegyenlőségi prob-

léma megnevezése 

Az intézkedéssel el-
érni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentu-

mokkal 

A cél kap-
csolódása or-

szágos szak-

mapolitikai 
stratégiák-

hoz 
Az intézkedés tartalma 

Az intéz-
kedés fe-

lelőse 

Az intéz-
kedés meg-
valósításá-
nak határ-

ideje 

Az intézkedés eredmé-
nyességét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőfor-

rások  
(humán, pénz-
ügyi, technikai) 

Az intéz-
kedés 

eredmé-
nyeinek 
fenntart-
hatósága 

Önkormány-
zatok közötti 

együttműkö-

désben meg-
valósuló in-

tézkedés ese-

tében az 
együttműkö-

dés bemuta-

tása 

0. Településszintű probléma 

1. 
„Tiszta udvar, 
rendes ház” 

Helyi közutak és járdák állapota 

Helyi közutak fej-
lesztése által a jobb 
életminőség bizto-
sítása és azáltal az 
elvándorlás meg-

előzése 

Gazdasági 
Program 

Magyar 
Nemzeti Tár-
sadalmi Fel-

zárkózási 
Stratégia 

Pályázati és saját for-
rásból a helyi közutak 

és járdák felújítása 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

Leaszfaltozott utak 
km-ben, felújított jár-

dák fm-ben 

Humán erőforrá-
sok, saját forrá-

sok, pályázati for-
rások 

Folya-
matos 
együtt-

működés 
mellett 

fenntart-
ható. 

Elek város-
sal a telepü-

léseket ösz-
szekötő 

közút felújí-

tása 

2.  
„Tiszta udvar, 
rendes ház” 

Szolgálati lakások felújítása és biz-
tosítása  

Szakember után-
pótlás révén a tele-
pülési szolgáltatá-

sok körének és mi-
nőségének bővítése 

Gazdasági 
Program 

Magyar 
Nemzeti Tár-
sadalmi Fel-

zárkózási 
Stratégia 

Pályázati és saját for-
rásból önkormányzati 

lakások felújítása 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

Felújított ingatlanok 
száma 

Humán erőforrá-
sok, saját forrá-

sok, pályázati for-
rások 

Folya-
matos 
együtt-

működés 
mellett 

fenntart-
ható. 

 

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 „Adósságból 
bérlakásba” 

Adósságok felhalmozódása Cél az eladósodott-
ság hátrányos hatá-
sainak mérséklése. 

Gazdasági Prog-
ram 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövidtávon adósság-
kezelés 
Középtávon életveze-
tési tanácsadás 

Hosszú távon a felha-
gyott tulajdon vissza-
szerzése 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

Eredmény rövid és kö-
zéptávon az eladóso-
dottság mérséklése, 
hosszú távon olyan 
életvezetés, amely nem 
vezet további adóssá-
gok felhalmozásához 

Jogalkotás, lakos-
sági, állami önerő, 
jogász igénybevé-
tele 

Változó 
jogsza-
bályi 
környe-
zetben 
fenntart-
ható. 

Nem releváns 

2021-es I. felülvizsgálat:  1 fő családgondozó folyamatosan segíti a családokat az adósságspirálból való kitörés érdekében. Jelenleg 20  családdal áll kapcsolatban, akiket rendszeresen segít. A legtöbb gondozott család számára (20 db) életvezetési 
tanácsokat is nyújtani kell. 

2 „Tiszta udvar, 
rendes ház” 

A gazdaságilag hátrányos helyzet-
ben élő családok lakhatási körülmé-
nyei, lakókörnyezet nem felel meg 
a település elvárásainak, ez elutasí-
tást, végső soron szegregációt ered-
ményez. 

Cél a tiszta, élhető 
lakókörnyezet meg-
teremtése, ezzel a 
szegregáció csök-
kentése. 

Településfej-
lesztési koncep-
ció/stratégia, 
stb. 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Elsőként környezetta-
nulmányt készítünk a 
településen. Megszer-
vezzük az érintett terü-
leteken a közmunkát, 
bevonjuk az ott élőket 
annak érdekében, hogy 
saját lakókörnyezetü-
ket megtisztíthassák. 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

Rövidtávon el kívánjuk 
érni, hogy a lakókör-
nyezet rendezetlensége 
miatt indult eljárások 
száma csökkenjen, 
rendszeres közmunká-
kat szervezünk, végső 
soron meg kívánjuk 

Humán erőforrá-
sok, közmunká-
sok, önkormány-
zati önerő, nem-
zetiségi önkor-
mányzati támoga-
tás, pályázatok 

Megfe-
lelő mo-
tiváció-
val fenn-
tartható 

Nem releváns 
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Végül életvezetési ta-
nácsadással, hatósági, 
ellenőrzési eszközök-
kel elérjük, hogy kiala-
kuljon egy fajta igény a 
lakókörnyezet tisztán-
tartása érdekében. 

szüntetni az érintett te-
lepülésrészek 
szegregáltságát 

2021-es I. felülvizsgálat: A családgondozó munkatárs  20 család ügyében folyamatos életvezetési tanácsadással erősíti az érintettek környezettudatosabb életszemléletének kialakítását. Az önkormányzat rajzpályázatot hirdetett az általános iskolás 
gyermekek körében a víz fontossága és az azzal való takarékosság jegyében. 48 pályamű érkezett, a cél a gyermekek szemléletformálása volt. Hatósági eszközökkel léptünk fel a közterületen elhagyott szemét ügyében, illetve a fel nem lelhető 
környezetrongáló helyett az önkormányzat elszállította az elhagyott szemetet. Az elhagyott és elhanyagolt környezetű ingatlanok tulajdonosaival szemben is igyekeztünk hatósági eszközökkel fellépni, de ezn a területen további erőfeszítésekre lesz 
szükség. A szemléletformálás nehéz és időt igénylő folyamat. 

 II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Minden gyer-
mek lakjon jól! 

Nem minden gyermek jut egészsé-
ges és megfelelő mennyiségű meleg 
ételhez 

Célunk, hogy min-
den, a településen 
élő gyermek megfe-
lelő minőségű és 
mennyiségű ételhez 
jusson, megfelelő 
áron és körülmé-
nyek között.  

 

Gazdasági Prog-
ram 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövid távon el szeret-
nénk érni a gyermekét-
keztetés kiterjesztését, 
a nyári gyermekétkez-
tetés rendszeressé téte-
lét.  
Középtávon minden 
gyermek részére bizto-
sítani kívánjuk az in-
gyenes vagy nagyon 
kedvezményes étkezte-
tést.  

Hosszú távon el sze-
retnénk érni, hogy a 
gyermekek számára 
biztosított étel egészsé-
ges, korszerű összeté-
telben álljon rendelke-
zésre. 

polgár-
mester 

2022. dec-
ember 31. 

El szeretnénk érni, 
hogy az iskolai és vé-
dőnői visszajelzések 
csökkenjenek, hosszú 
távon csak szubjektí-
ven mérhető egészsé-
ges ifjúságot szeret-
nénk kinevelni. 

Önkormányzati 
önerő, pályázati 
források, karitatív 
szervezetek ado-
mányai 

Folya-
matos 
együtt-
működés 
mellett 
fenntart-
ható. 

Nem releváns 

2021-es I. felülvizsgálat: Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a gyermekélelmezésre, ezt jól szemlélteti a 3.6.2. táblázat, amely tanúsítja a nagyarányú ételadagszám növekedést, amelynek jelentős részét a gyermekélelmezés teszi ki. A szünidei 
étkeztetés és az Erzsébet táborok keretében is gondoskodik az önkormányzat arról, hogy minden rászoruló gyermek hozzájusson a napi élelmezéshez. Ez átlagban 250 gyermeket érint.  A pandémia során elrendelt digitális oktatás, vagy intézmény 
lezárások idején az önkormányzat megszervezte az érintett családok részére a napi élelmezés házhoz szállítását.. 

2 Tanulás esé-
lyekkel 

Iskolai, oktatási szegregáció kiala-
kulása 

Célunk a szegregált 
osztályok megszün-
tetése, minden ta-
nuló számára bizto-
sítani a számára leg-
megfelelőbb szín-
vonalú tanulás lehe-
tőségét 

Gazdasági Prog-
ram Közneve-
lési esélyegyen-
lőségi terv,  stb 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövidtávon megfelelő 
háttérintézményt sze-
retnénk létrehozni, 
ahonnan az óvodások 
nem szegregált formá-
ban választanak okta-
tási intézményt.  
Középtávon emelni 
szeretnénk a hátrányos 
helyzetű gyermekek 
felzárkóztatását.  

Hosszabb távon fel-
számolni törekszünk 
az iskolai elkülönítést 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

A háttéróvoda megnyi-
tásával indítjuk el a 
szükséges intézkedése-
ket, felvilágosító tevé-
kenységet végzünk, vé-
gül ki szeretnénk mu-
tatni az újonnan induló 
osztályok etnikai ösz-
szetételének radikális 
változását 

Humán erőforrá-
sok, az óvoda nyi-
tásához pályázati 
források és önkor-
mányzati önerő. 

Folya-
matos 
beavat-
kozást 
igényel. 

Nem releváns 

2021-es I. felülvizsgálat:  Pályázati forráshiány miatt az intézkedés megvalósítása még nem kezdődött el, az önkormányzat továbbra is fokozott figyelemmel keresi az ez irányú pályázati lehetőségeket. 
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3 Óvjuk gyer-
mekeinket! 

A gyermekek veszélyeztetettségé-
nek növekedése 

Célunk a veszélyez-
tetettség végleges 
megszüntetése tele-
pülésünk gyermekei 
tekintetében.  

 

Gazdasági Prog-
ram szociális 
szolgáltatáster-
vezési koncep-
ció 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövidtávon a veszé-
lyeztetettség növeke-
désének lelassítása, az 
okok feltárása. Közép-
távon a tendencia meg-
állítása. 

Hosszabb távon a ten-
dencia visszafordítása, 
a már veszélyeztetett 
gyermekek élethelyze-
tének megoldása. 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

Rövidtávon a veszé-
lyeztetettség növeke-
désének megállítását, a 
gondozott gyermekek 
számának 50 %-kal 
való csökkentését sze-
retnénk elérni, hosz-
szabb távon – a stagná-
lást követően – a még 
meglévő veszélyezte-
tettség 50 %-os to-
vábbi csökkentését ér-
jük el 

Humánerőforrás, 
civil szervezetek, 
pályázatok elérése 
a képzésekhez 

Folya-
matos 
beavat-
kozást 
igényel. 

Nem releváns 

2021-es I. felülvizsgálat:  2020-ban és  2021-ben a veszélyeztetett gyermekek száma 50 fő körül  alakult, a veszélyeztetettséget legtöbb esetben előidéző okok között leginkább az anyagi eszközök hiányát jelölhetjük meg. 

 III. A nők esélyegyenlősége  

1 Vigyázzunk 
együtt! 

A gyermeknevelés hátráltatja a nők 
munkavállalását 

A gyermeknevelés 
miatti hátrány fel-
számolása a szülők 
tekintetében 

Gazdasági Prog-
ram 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövidtávon nyári nap-
köziket működtetünk.  
Középtávon az év köz-
beni szünetekben meg-
szervezzük a gyermek-
megőrzést.  

Hosszú távon kialakí-
tunk egy olyan rend-
szert, amelyben a gyer-
meke megőrzése ter-
vezhető és igénybe ve-
hető minden munka-
vállaló nő, illetve szülő 
számára. 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

Megszüntetjük a gyer-
meket nevelő nők 
munkavállalási hátrá-
nyait. Rövidtávon a 
nyári, középtávon a tel-
jes éves időszakban, 
hosszú távon pedig 
tervezhető lesz a gyer-
mekelhelyezés. 

Humánerőforrás, 
civil szervezetek, 
pályázatok elérése 
a képzésekhez 

Folya-
matos 
beavat-
kozást 
igényel 

Nem releváns 

2021-es I. felülvizsgálat: A gyermekek nyári felügyeletével igyekeztünk a nők gyermeknevelési terheit csökkenteni, illetve a munkaerő piaci jelenlétüket támogatni. Kilenc hétig átlag 250  gyermekkel került megszervezésre az Erzsébet tábor. 

2 Munka és csa-
lád 

A nők munkavállalásának elnehe-
zülése 

Célunk elősegíteni a 
nők munkavállalá-
sát, illetve megfe-
lelő és méltó elhe-
lyezkedését. 

Gazdasági Prog-
ram 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövidtávon közmun-
kát ajánlunk, középtá-
von megszervezzük át-
képzésüket, hosszútá-
von el kívánjuk érni, 
hogy a nőket a férfiak-
kal egyenlő mértékkel 
kezeljék a munkáltatók 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

Rövidtávon minden ál-
lástalan nőnek munkát 
biztosítunk, középtá-
von olyan végzettséget, 
képzettséget szerez-
nek, amellyel hosszú 
távon méltó munkát 
tudnak vállalni. 

Humánerőforrás, 
civil szervezetek, 
pályázatok elérése 
a képzésekhez 

Folya-
matos 
beavat-
kozást 
igényel 

Nem releváns 

2021-es I. felülvizsgálat: A közmunka program keretén belül a nők aránya lényegesen magasabb, mivel 67 munkavállalóból 49 nő van.   A képzettséggel nem rendelkezők számára sok esetben ez az egyetlen reális munkalehetőség a településen. 

 IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Együtt élni, 
egymással! 

A településen élő idősek elmagá-
nyosodása, izolálódása 

Programok szerve-
zése, civil kezdemé-
nyezések felkaro-
lása, akadálymentes, 
étkezést, vendéglá-
tás is lehetővé tevő 
közösségi tér kiala-
kítása 

Gazdasági Prog-
ram 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

 

 
Rövidtávon megnyit-
juk a meglévő épülete-
ket a civil szervezetek 
előtt.  
Középtávon olyan új 
közösségi teret alakí-
tunk ki, amely alkalmas 

polgár-
mester 

 

2022. dec-
ember 31. 

Rövid és középtávon 
elérjük, hogy a telepü-
lésen élő idősek méltó 
közösségi teret tudhas-
sanak magukénak, biz-
tosítva legyen étkezte-
tésük, illetve rendezvé-
nyeik megtartása. 
Hosszú távon elége-

Pályázati támoga-
tások, helyi vállal-
kozók segítsége, 
adományok, ön-
kormányzati for-
rás. 

Folya-
matos 
beavat-
kozást 
igényel 

Nem releváns 
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étkeztetésre, vendéglá-
tásra.  
Hosszú távon be kí-
vánjuk vonni az időse-
ket a település vérke-
ringésébe, civil szerve-
zeteibe 

dett, önmagukat és ko-
rukat vállaló, magukat 
fontosnak érző idős la-
kossági csoportot ho-
zunk létre. 

2021-es I. felülvizsgálat: Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idős lakosokra, különösen az egyedül élőkre. Az Idősek Klubja keretén belül 80 fő találkozik rendszeresen két intézményben, és értékes rendezvényeken, programokon, 
kirándulásokon vehetnek részt. A pandémia alatt biztosított egy telefonszám, amelyen az idősek segítséget kérhetnek bevásárláshoz, gyógyszerkiváltáshoz. Hagyomány az Idősek  napja rendezvény, amelyen  átlagosan 120-150 fő vesz részt. 

2 Életet az évek-
nek! 

Az idősek megélhetési lehetőségei-
nek beszűkülése 

Az idősek csekély 
jövedelmének 
méltó kiegészítése, 
bevételhez juttatás 

Gazdasági Prog-
ram 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövidtávon önkor-
mányzati főzőkonyhát 
alakítunk ki, amely el-
sősorban közösségi 
térként szolgál.  
Középtávon piackuta-
tást végzünk annak ér-
dekében, hogy megta-
láljuk az egyes nyers-
anyagok potenciális 
beszállítóit.  

Hosszú távon a teljes 
települési étkeztetést a 
helyi lakosok házi kert-
jeiben termelt, illetve 
nevelt terményekből és 
haszonállatokból old-
juk meg 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31. 

Összességében el kí-
vánjuk érni, hogy a te-
lepülésen élő idősek, 
háztáji kert-tulajdono-
sok méltó többletbevé-
telhez juthassanak.  
Rövidtávon átadjuk a 
főzőkonyhát. 
Középtávon megtalál-
juk beszállítóinkat. 

Hosszútávon működő 
rendszert alakítunk ki 

Pályázati támoga-
tások, helyi vállal-
kozók segítsége, 
önkormányzati 
forrás 

Folya-
matos 
beavat-
kozást 
igényel 

Nem releváns 

2021-es I. felülvizsgálat: Pályázati forráshiány miatt az intézkedés megvalósítása még nem kezdődött el, az önkormányzat továbbra is fokozott figyelemmel keresi az ez irányú pályázati lehetőségeket. 

 V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 Mozgás korlá-
tok nélkül 

 

A fogyatékosok közterületen való 
közlekedése alkalmanként lehetet-
lenné válik. 

Célunk, hogy a fo-
gyatékosok minden 
időben és minden 
közterületen meg-
nyugtatóan közle-
kedhessenek 

Gazdasági Prog-
ram 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövidtávon felmérjük 
járdáink állapotát, kö-
zéptávon közmunkát 
szervezünk az állag-
megóvás érdekében, 
hosszú távon elérjük, 
hogy minden ingatlan 
előtt akadálymentes 
járda legyen kiépítve 

polgár-
mester 

2022. dec-
ember 31. 

Rövidtávon képet ka-
punk a közterületek ál-
lapotáról, középtávon 
kisebb karbantartások-
kal biztosítjuk a közle-
kedést, végső soron 
akadálymentes járdát 
építünk. 

Pályázati támoga-
tások, helyi vállal-
kozók segítsége, 
önkormányzati 
forrás 

Folya-
matos 
karban-
tartást 
igényel. 

Nem releváns 

2021-es I. felülvizsgálat: A járdafelújítás megkezdődött, a Batthyány utcában újulhatott meg a járda. 2022. évtől a járdafelújítás folytatódni fog. 

2 Bennünk van 
az érték! 

A településen élő fogyatékosok izo-
lálódása 

Programok szerve-
zése, civil kezdemé-
nyezések felkaro-
lása, akadálymentes, 
étkezést, vendéglá-
tás is lehetővé tevő 
közösségi tér kiala-
kítása 

Gazdasági Prog-
ram 

Magyar Nem-
zeti Társa-
dalmi Felzár-
kózási Straté-
gia 

Rövidtávon megnyit-
juk a meglévő épülete-
ket a civil szervezetek 
előtt.  
Középtávon olyan új 
közösségi teret alakí-
tunk ki, amely alkalmas 
étkeztetésre, vendéglá-
tásra.  

Hosszú távon el kíván-
juk érni, hogy a fogya-
tékosok az élet minden 

polgár-
mester 

2024. dec-
ember 31.v 

Rövid és középtávon 
elérjük, hogy a telepü-
lésen élő fogyatékosok 
méltó közösségi teret 
tudhassanak maguké-
nak, biztosítva legyen 
étkeztetésük, illetve 
rendezvényeik megtar-
tása. Hosszú távon 
minden polgárunkat 
bevonjuk településünk 

Pályázati támoga-
tások, helyi vállal-
kozók segítsége, 
önkormányzati 
forrás 

Folya-
matos 
karban-
tartást 
igényel. 

Nem releváns 
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területén teljes értékű 
polgárként jelenhesse-
nek meg. 

életébe 

2021-es I. felülvizsgálat: Pályázati forráshiány miatt az intézkedés megvalósítása még nem kezdődött el, az önkormányzat továbbra is fokozott figyelemmel keresi az ez irányú pályázati lehetőségeket. 

 



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 vo-
natkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában rész-
letes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervé-
ben szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és 
évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és 
az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 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 kö-
vetése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-
e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meg-
határozása 
- 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 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak 
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is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlő-
ségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség esetén 

ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül. 

 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

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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 a település polgármestere, 

 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal képvi-

selői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

 a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és egy-

házak képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, 

szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

 egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy 

a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz kap-

csolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok képviselői). 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javas-
latot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, il-
letve 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 ho-
zatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
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A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az in-
tézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a sze-
mélyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat hon-
lapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy an-
nak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi part-
nerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intéz-
ményeinek 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 elhárításá-
ról intézkedni  

 
 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 
felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

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

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esély-
egyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesü-
léséről. 
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Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szol-
gáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szer-
ződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kö-
telezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása 
és működtetése.) 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 
belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó in-
tézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a be-
számolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért fele-
lős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárí-
tásáról. 
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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1 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 
2 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
3 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. 
4 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 






