
E L ŐT E RJ E SZT É S  
Kéthely Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (Ebktv.) 31. §-a értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet az önkormányzati köztisztviselők vagy 

közalkalmazottak készítenek.  

 

Az Ebktv 31. § (2) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban 

helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel 

a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek 

és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 

helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell 

venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi 

programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes 

szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi 

esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési 

tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

A 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel javasolt, 

hogy a helyi esélyegyenlőségi programelkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett 

történjék, bevonva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást 

nyújtó önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselőit.  

A helyi esélyegyenlőségi program célcsoportjai a 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 1. § (2) 

bekezdésének előírása értelmében: 

- mélyszegénységben élők és a romák 

- gyermekek 

- nők 

- idősek 

- fogyatékkal élők 

 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályait a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet 1. és 2. számú 

mellékleteiben rögzített statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program elkészítésének alapjául szolgáltak.  

 

 

Jelen előterjesztéshez mellékelt Kéthely Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja (2013-2018) a helyzetelemzésből és az intézkedési tervből áll, amelyet a települési 

önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el. A melléklet terjedelme miatt elektronikus 

úton kerül kiküldésre, illetve az önkormányzaton megtalálható 1 példány.  

 

Az esélyegyenlőségi program elkészítésére a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 

alkalmazottai Hosszúné Tóth Rita valamint Kelemen Edina lettek kijelölve, akiknek a 



térítésmentes képzését és ezzel helyi esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez igénybe 

vehető mentorációt a Türr István Képző és Kutató Intézet ingyenesen biztosította. 

 

A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós 

társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha rendelkeznek 

hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP). 

 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kéthely Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjáról szóló előterjesztést és Kéthely Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztés 1.sz melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal, ill folyamatos 

 

 

Kéthely, 2013. augusztus 16. 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

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

rendelkezéseivel, Kéthely Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 

érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 

Történetiség: 

Somogy megye egyik legnagyobb uradalmának története a 18. század első harmadáig nyúlik vissza. 

1727. október 11-én kelt ugyanis az a szerződés, amely rögzíti, hogy az egykor Fanchy, majd 

(Z)sankó, s végül 1726-ban Harrach Raymund tulajdonába lévő birtok Hunyady Antal, József és 

István tulajdonába megy át. A család hamarosan, egész pontosan 1745. december 22-én elnyerte a 

kéthelyi előnevet. 1753-ban bárói rangot, János fia ugyancsak János 1792-ben magyar, 1797-ben 

birodalmi grófi rangot szerzett. A család több tagja is jelentős szerepet játszott a megyei és az 

országos politikában. Pl. László (1826-1899) 1867-től cs.kir. kamarás, a somogyszili kerület 

képviselője az országgyűlésben, Imre (1827-1902) alezredes, a főrendiház tagja, udvari kamarás. 

Dr. gróf Hunyady József (1876-1942) somogyi képviselő, IV. Károly főudvarmestere. 

Az uradalom szervezetének kiépülése a 18. század végére tehető. A birtokok korszerűsítésének és a 

család felemelkedésének időszaka ez. Somogyban lévő területeik - négy birtokcsoportot alkottak, 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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négy központtal, amelyek a következő települések voltak: Somogyszil, Hosszúfalú, Balatonszemes 

és Kéthely. Az akkoriban mezővárosi ranggal bíró Kéthelyhez tartozó terület volt a legnagyobb 

kiterjedésű birtoktest. Mesztegnyő, a Hunyady család temetkezési helye, az uradalomban 

alközpontként működött. A család a 19. század elején már jelentős eredményeket ért el a 

gazdálkodás különböző területein. Az állattenyésztés különösen fontos ága volt a gazdaságnak. 

Sáriban a szarvasmarha- és juhtenyésztés kiemelkedően magas színvonalon folyt. Jelentős volt 

Kéthelyen az erdőterület is, a vadászat, s Bagl(y)asban a szőlőművelés. Hunyady József (1773-

1821) külföldről hozott szakembereket a gazdaság fejlesztésére. Kevesen tudják, hogy ő rendezett 

Magyarországon elsőként lóversenyeket, 1814-1821 között évente, s azt is, hogy Széchenyi István 

az ő emlékének ajánlotta a Lovakrul című munkáját. Ma is rendeznek gróf Hunyady József 

emlékversenyt, sőt Batthyány-Hunyady díj is létezik a lóversenysportban. 

Községünkben még ma is számos olyan, faluképi szempontból is meghatározó épület áll, melyet a 

Hunyady család építtetett. Nem a teljesség igényével: a barokk stílusban épült római katolikus 

templom, a vele szemben álló kastély, a Diófa utcában álló magtár, a volt gőzmalom épülete a 

Malom utcában, a volt kórház épülete az Ifjúság utcában, amely ma óvoda, a nagypince a 

Bagl(y)asban. A legnagyobb épület, Sári pusztán a kastély, a család személyes céljait szolgálta, s 

amely lényegében a földesúr Somogy megyei birtokainak központját reprezentálta. Nem áll már 

sajnos számos létesítmény: a téglagyár, a kisvasút, az ún. cselédházak, gazdasági épületek nagy 

része. A birtok utolsó tulajdonosa, dr. gróf Hunyady József 1942-ben bekövetkező halála után, fia, 

gróf Hunyady Imre volt. (Balla Mária) 

A XX. század elején a falu 481 házában 4071 lakos élt, idetartozott Bajapuszta, Kulapuszta, 

Marótpuszta, Sáripuszta. A század első éveiben száznál több kivándorló hagyta el a falut és az 

országot. A községben tűzoltó-egyesület, vegyes ipartestület, temetkezési egylet, olvasókör, 

hitelszövetkezet, gőzmalom, téglagyár, tőzeggyár, szalmahüvely- és nádfonatgyár működött. Az I. 

világháborús márvány emléktáblát 1937-ben avatták. A II. világháború alatt 11 zsidó család 31 

tagját hurcolták el a településről. 1944. december 8-tól 1945. március 30-ig itt húzódott a front, a 

lakosságot kitelepítették. A menekültek többsége Balatonszentgyörgyön, Vörsön, 

Somogysámsonban vészelte át ezt az időszakot. A II. világháborús emlékművet 1991-ben állították. 

 

Földrajzi elhelyezkedés:      

Kéthely a Belső-Somogyban lévő Marcali-hát keleti szélén 

fekszik. Északon Balatonújlak, Délen Marcali, Keleten 

Somogyszentpál, Nyugaton Somogysámson és Hollád 

települések határolják. 

Kéthely Község a Balatontól déli irányba, tőle csupán 6 km 
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távolságra fekszik, kellemes környezetben, síkvidéki folyóvízzel keletről és szőlőművelésre 

alkalmas dombsággal nyugatról övezve. Megközelíthetősége kiválónak mondható, hisz az M7-es 

autópályával a települést átszelő 68-as út révén közvetlenül elérhető, mind a déli határrészekről és a 

főváros irányából egyaránt. Nem csak személygépkocsival, a tömegközlekedési eszközök 

tekintetében is Marcali város közelsége, és a 68-as főút révén menetrendszerinti buszokkal minden 

környékbeli nagyobb város irányából felkereshető. 30 kilométeres távolságon belül számos, 

nagyobb város található, néhány példa: Marcali, Keszthely (Balaton egyik fővárosa), Hévíz. 

Belterületének nagysága 255 ha, külterülete 4650 ha-t foglal magába, mely többnyire nagyüzemi 

mezőgazdasági művelés és szőlőtermesztés alatt áll. Természetesen több kisebb „hobbi-hegy” is 

található e területeken, melyen gyümölcs és szőlőtermesztés folyik magáncéllal.  

   

A település infrastrukturális ellátottsága: 

A település infrastrukturális ellátottsága jó, a mellékutcák aszfalt burkolattal ellátottak, ivóvíz, 

szennyvíz mindegyikben, sőt az áramszolgáltatás a kéthelyi hegyben is megoldott. A településen 

működik óvoda, általános iskola, szociális szolgáltatás, háziorvos, fogászat. 

 

 

Demográfiai helyzet 

Kéthely község lakosságszáma 2360 fő 2011. év eleji adatok alapján.  

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 lakónépesség 

2007 (fő) 2372 fő 

2008 (fő) 2370 fő 

Lakónépesség számának 

változása (%) 
99,9 % 

2009 (fő) 2363 fő 

Lakónépesség számának 

változása (%) 
99,7 % 

2010 (fő) 2326 fő 

Lakónépesség számának 

változása (%) 
98,4 % 

2011 (fő) 2297 fő 

Lakónépesség számának 

változása (%) 
98,7 % 

Forrás: TeIR, KSH-

TSTAR 
 

A lakónépesség száma évről évre csökken, ami országos tendencia. Kéthely lakónépessége 2008-

ban 2372 fő volt, míg 2011-re ez a szám 2297 főre csökkent. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 

állandó népesség száma  2390 fő 

nő 
1218 fő 

51 % 

férfi 
1172 fő 

49 % 

0-2 évesek 
41 fő 

1, 71 % 

0-14 éves nők 
123 fő 

5, 14 % 

0-14 éves férfiak 
131 fő 

5, 48 % 

15-17 éves nők 
32 fő 

1, 33 % 

15-17 éves férfiak 
43 fő 

1, 79 % 

18-54 éves nők 
586 fő 

24, 5 % 

18-59 éves férfiak 
753 fő 

31, 5% 

60-64 éves nők 
95 fő 

3, 97 % 

60-64 éves férfiak 
88 fő 

3, 68 % 

65 év feletti nők 
264 fő 

11 % 

65 év feletti férfiak 
157 fő 

6, 57 % 

Forrás: TeIR, KSH-

TSTAR 
 

 

Korcsoport megoszlása szerint a férfiak száma a 60 év alatti korcsoportban jóval meghaladja a nők 

számát, míg ezzel ellentétben a 60 év feletti korcsoportban a nők aránya magasabb. Megállapítható, 

hogy a férfiak várható élettartama alacsonyabb a nőkénél, ami országos tendencia is. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  

65 év feletti 

állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 

index (%) 

2001 422 341 123, 75 

2008 430 284 151, 40 

2009 417 265 157, 36 

2010 422 251 168, 12 

2011 421 254 165, 75 

  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a 65 év feletti lakosság száma jóval magasabb a 14 év 

alatti lakosok számánál. Az öregedési index évről évre növekszik, Kéthely tekintetében meghaladja 

az országos átlagot is. Az 2012-es évi adatok alapján az országos öregedési index 116,5%, míg 

községünkben 165,75%.A társadalom elöregedése jelentős probléma, az önkormányzat számára fő 

cél, hogy településünk létszáma ne csökkenjen tovább drasztikusan. Az időskorúak arányának 

növekedése következtében, a szociális ellátásokban a szolgáltatások iránti igények növekedésére 

számítunk.  

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 

odavándorlás 
elvándorlás egyenleg 

2008 87 41 46 

2009 48 41 7 

2010 58 57 1 

2011 41 34 7 

  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A településen a népmozgalmat vizsgálva az állandó jellegű odavándorlás és az elvándorlás 

egyenlege az elmúlt években pozitív, tehát a település vonzerejének köszönhetően több az 

odaköltözés, mint az elvándorlások száma. A település környezetének megóvásával, fejlesztésekkel 

kívánjuk e tendenciát fenntartani, illetve az idevándorlások számát növelni. 

 

 5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

  Élve születések száma halálozások száma 

természetes szaporodás 

(fő) 

2008 12 40 - 28 

2009 11 47 - 36 

2010 11 38 - 27 

2011 13 44 - 31 

  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A táblázat is jól tükrözi, hogy elmúlt években az élve születések száma jóval alulmarad a 

halálozások számához viszonyítva, így a lakosságszám folyamatosan csökken. Településünkön 

évenként átlagosan 11-13 gyermek születik. Feladatunknak érezzük, hogy a fiatal korosztály 

számára segítsünk előteremteni olyan környezetet, melynek hatására bátran vállalnak gyermeket. 

Mai tendencia alapján a nők átlagosan 30-as éveik elejére időzítik első gyermekük születését. 

Településükön is megfigyelhető, hogy kitolódik a nők gyermekvállalásának ideje, egyre később 

szülnek. Ezt többnyire a tanulmányi idő elhúzódása, illetve a biztonságos anyagi körülmények 

megteremtésének a nehézségei okozzák.  

 



 8 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

Küldetésünk, hogy községünkben erősítsük az összetartást, hangsúlyozzuk a szolidaritás 

fontosságát. A településen élő állampolgárokat semmilyen tekintetben ne érje hátrányos 

megkülönböztetés, minden lakos egyenlő bánásmódban részesüljön, illetve egyenlő esélyekkel 

vegyen részt a társadalmi életben. Céljaink minél hatékonyabb megvalósítása érdekében 

megalkotjuk helyi esélyegyenlőségi programunkat. A program a településen élő hátrányos helyzetű 

egyénekre, csoportokra irányul. Az esélyegyenlőségi program megvalósításával kívánjuk a 

különböző hátrányokat kompenzálni, melyek az egyéneket az élet más-más területein érintenek. 

Küldetésünk továbbá a diszkrimináció megszüntetése, az egyenlő bánásmód biztosítása minden 

állampolgár számára. A hátrányos helyzetű csoportok és egyének esélyegyenlőségének biztosítása, 

társadalmi integrációjuk előmozdítása.  

 

Célok 

 

Célunk, hogy az elsődleges alapelvünket érvényesítsük, miszerint minden embert egyenlőnek kell 

tekinteni és minden lakos számára biztosítani szükséges az egyenlő esélyű hozzáférhetőséget mind 

a javak, mind pedig a szolgáltatások területén.  Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára 

fontos, melynek érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatnak érdeke is, 

hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, megfelelő 

szolgáltatásra, megfelelő minőségű életkörülményekre. 

Kéthely Helyi Esélyegyenlőségi Programjának célja továbbá a hátrányos helyzetű állampolgárok 

segítése a hátrányok elkerülése és azok leküzdése érdekében. Összetartó és szolidáris társadalom 

erősítése. 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Kéthely település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  
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szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének többszörösen módosított, a 6/2006. (III.31.) 

számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének többszörösen módosított, 13/2004./VI.01./ 

számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2002. /VII.15./ számú rendelete a 

háziorvosi és védőnői körzet meghatározásáról. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

- Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott évre vonatkozó költségvetési 

koncepcióját minden évben elkészítette és elfogadta. 

- Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendezési tervvel rendelkezik. A tervben 

a község fejlődését szolgálja. 

- Kéthely Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját (2008). megismerte és elfogadta. 

A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás a Közoktatási Esélyegyenlőségi Programban különösen 

kiemelt hangsúlyt helyez az alábbiakra: 

- a közoktatási intézmények rendszeres és korszerű ellenőrzése, 

- az intézményhálózat racionális működése, a működés hatékonysága, az intézmények 

kihasználtsága, 

- a felújítási és az eszközfejlesztési ütemterv megvalósítása, 

- az esélyegyenlőség és a gyermekérdek mindenekfelett való biztosítására, a 

veszélyeztetettség kialakulását megakadályozó prevenciós tevékenységekre, 

- a tanulók egyenlő hozzáférésének biztosítása a minőségi oktatáshoz, 

- szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése, 

a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása és segítése az oktatási-nevelési munka során, mindenki számára elérhető 

szolgáltatások bevezetése, a meglévő hátrányok csökkentése, az iskolai sikeresség javítása, a 

megfelelő pályaválasztás támogatása, 

- diszkriminációmentesség, valamint az oktatási és társadalmi integráció támogatása. 
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- Kéthely Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Többcélú Kistérségi Társulása 

által elkészített közoktatási fejlesztési tervet a 2007-2013. évekre vonatkozóan elfogadta.  

A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás települései külön-külön adtak megbízást e tervek 

elkészítésére, illetve kértek tanácsadót a minisztériumtól elkészítésükhöz. 

A közoktatási fejlesztési tervben általános célként fogalmazták meg a kistérség egészére nézve az 

alábbiakat: 

- A hátrányos megkülönböztetés megszűntetését, az esélyegyenlőség biztosítását a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítését. 

- Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítását. 

- A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítását, valamint a 

kistérség területén működő intézményekben a különböző közszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítását. 

- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, 

az egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

─ Kéthely – Balatonújlak Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei között 

Intézményfenntartói Társulási Megállapodás Általános Iskola közös üzemeltetésére és 

fenntartására. 

─ Kéthely – Balatonújlak Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei között létrejött 

Intézményfenntartói Társulási Megállapodás óvoda közös üzemeltetésére.  

─ Együttműködési Megállapodás Marcali Város Önkormányzatával a folyékony hulladék 

közszolgáltatásra. 

─ Együttműködési Megállapodás Védőnői Szolgálat közös működtetésére (Kéthely, 

Somogyszentpál) 

─ Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-, Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulása. 

─ Marcali Hatósági-igazgatási Társulás (szabálysértés, birtokvédelem, kereskedelmi igazgatás, 

építésügyi, végrehajtás). 

─ Marcali Többcélú Kistérségi Társulás. 

─ Önkormányzatok Szociális Mikrokörzeti Társulása, amelynek a neve 2013. július 1-jétől 

Kéthely és Környéke Szociális Társulás. 

─ Gyermekjóléti és Mikrotérségi Társulás. 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Településünk helyi esélyegyenlőségi programja a Türr István Képző és Kutató Intézet 

közreműködésével készült. 

Kéthely település helyzetelemzésének elkészítéséhez a TeIR adazbázisa, a KSH adatai valamint a 

népszámlálási adatik nyújtottak segítséget. Ezen kívül adatokat biztosított az önkormányzat, a helyi 

általános iskola, az óvoda, a roma nemzetiségi önkormányzat, a védőnő, a háziorvos, illetve a 

szociális szolgáltatók. 2012-es évre vonatkozólag jelenleg még nem áll rendelkezésünkre adat, ezért 

a legfrissebb adatok, ami alapján dolgoztunk a 2011-es évi adatok.  

A nők foglalkoztatottságáról, a nőket érő családon belüli erőszakról, fogyatékos személyekről nem 

rendelkezünk megfelelő és elegendő adatokkal. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység fogalmát egyre gyakrabban használjuk. Azt jelenti, hogy az egyén vagy a család 

tartósan a létminimum szintje alatt él, és szinte esélyük sincs abból, hogy ebből a helyzetből 

segítség nélkül kitörjenek. A mélyszegénység oka több tényező együttes hatása. Ilyen okok például 

az alacsony iskolázottság, a szakképzettség hiánya, a munkanélküliség, a munkaerő-paci 

lehetőségek beszűkülése. A mélyszegénység hatása az alapvető létszükségletek hiányán kívül, a 

lakhatási körülményekben és az érintettek egészségi állapotában is megfigyelhető. Meghatározó 

tényező a családok gyermekszáma, sajnálatos, hogy a szegények 30%-a 0-17 éves korosztályhoz 

tartozik. A gyermekek ez által már egészen kicsi koruk óta hátrányokkal szembesülnek, és 

helyzetük hamar megbélyegzi őket. Ma Magyarországon körülbelül 3 millió ember a szegénységi 

küszöb alatt él, és közülük 1,2 millióan mélyszegények.  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A romák helyzete egyértelműen a legkiszolgáltatottabb. Magyarországon a körülbelül 700-800 

ezres roma lakosság négyötöde él a létminimum alatt. Országosan elmondható, hogy többségük 

társadalmi és fizikai értelemben egyaránt szegregáltan élnek. Kéthely településen a fizikai 

szegregáció nem alakult ki, azonban a társadalmi elkülönülés egyre inkább érzékelhető. A 

társadalmi feszültségek felerősödéséről, szélsőséges megnyilvánulásokról egyre többet hallani 

országos szinten.  

Kéthely tekintetében nincsen szó kiéleződött feszültségről, azonban a beavatkozás településünkön is 

elkerülhetetlen és szükségszerű. Az esélyegyenlőségi programban foglalt célokkal szeretnénk 

elérni, hogy településünkön a roma és nem roma lakosság a továbbiakban is közös célokért küzdve 

éljen együtt. Fontosnak tartjuk, hogy sikerüljön összetett programokat megvalósítani, melyek főként 

hosszú távú megoldást szolgálnak. Nem csak egyszerűen a romák lakhatási vagy épp egészségi 

állapotán szeretnénk javítani, hanem integrációjuk előmozdítása, életmódjuk és életszínvonalukon 

való javítás egyaránt fő célpont.  

 

 adóerő-képesség a településen képződő SZJA 

2008. 16738442 142887500 

2009. 13531882 172400000 

2010. 12417314 184525000 

2011. 12417314 164210000 

2012. 12609576 143431000 

       Forrás: helyi önkormányzat 
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A gépjárműadó fizetésre kötelezett személygépkocsik száma 755 db. A lakosságszámmal osztva 

0,31 lakosra jut egy személygépkocsi.  

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 

és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 

lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 

illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

Pontos adatot nem tudnunk a munkanélküliség tekintetében, mivel sajnos még ma is előfordul, hogy 

nem regisztrálnak a munkaügyi központoknál. Ma már a szociális ellátások a munkaügyi központtal 

való együttműködéshez kötöttek, mégis van, aki nincs regisztrálva, így kimarad a nyilvántartásból. 

A foglalkoztatottságot vizsgálva Kéthely tekintetében is megfigyelhető a gazdasági vállság hatása. 

2008-ban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív lakossághoz viszonyítva 7,41% 

volt, ez az arány 2009-re már 11, 24%-ra emelkedett.  

 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

 
15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma  

 nő férfi összesen nő férfi összesen 

    fő % fő % fő % 

2008 845 894 1739 56 6,6 73 8,2 129 7,4 

2009 850 901 1751 84 9,7 93 13,2 177 11,2 

2010 841 896 1737 75 8,7 99 11,1 174 9,9 

2011 831 884 1715 53 6,4 84 10,1 137 8 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Az álláskeresők száma 2009-től folyamatosan csökkent. Településünkön a munkanélküliségi ráta 

kedvezőbben alakult a régiós, illetve az országos mutatókkal összehasonlítva. Országosan a 2011-es 

évet vizsgálva 10,7%-os volt a munkanélküliségi ráta. A nők körében a munkanélküliség 

alacsonyabb, mint a férfiak körében. Nemek szerinti bontásban is jól látható, hogy mind a nőknél, 

mind pedig a férfiaknál jelentősen megnőtt a munkanélküliség 2009-ben, majd csökkenő tendenciát 

mutat a nyilvántartott álláskeresők száma. 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeresők  

száma összesen 
fő 129 177 174 137 

20 éves és fiatalabb 
fő 9 10 8 4 

% 6, 98 5, 65 4, 60 2, 92 

21-25 év  
fő 14 25 24 22 

% 10, 85 14, 12 13, 79 16, 05 

26-30 év 
fő 13 17 17 20 

% 10, 08 9, 60 9, 77 14, 60 

31-35 év 
fő 12 24 21 19 

% 9, 30 13, 56 12, 06 13, 86 

36-40 év 
fő 19 23 16 12 

% 14, 72 12, 99 9, 19 8, 76 

41-45 év 
fő 17 17 22 16 

% 13, 17 9, 60 12, 64 11, 68 

46-50 év 
fő 17 15 25 17 

% 13, 17 8, 47 14, 36 12, 41 

51-55 év 
fő 17 31 22 16 

% 13, 17 17, 51 12, 64 11, 67 

56-60 év 
fő 11 14 18 9 

% 8, 53 7, 91 10, 34 6, 57 

61 év felett 
fő 0 1 1 2 

% 0 0, 56 0, 57 1, 46 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Korcsoport szerinti bontásunk rámutat, hogy a különböző korosztály tekintetében hogyan alakul a 

munkanélküliség. Megállapítható, hogy a 2008-2010 között minden korcsoportban nőtt a 

munkanélküliség, majd 2011-es évben a 36 év feletti korosztály tekintetében már jobbak a mutatók, 

azonban a 21 és 35 év közöttiek körében nőtt az álláskeresők száma.  

A tartós, vagyis a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya is 2009-2010 között volt 

a legmagasabb, majd 2011-től arányukban csökkenés tapasztalható. A nőknél nagyobb arányban 

fordul elő a tartós munkanélküliség, mint a férfiaknál. Ez azt jelenti, hogy a férfiak átlagosan 

könnyebben vissza tudnak illeszkedni a munka világába, könnyebben találnak munkahelyet.  

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya 

nemenként 

  
nyilvántartott/regisztrált  

munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 

 munkanélküli 

  fő fő % 

  nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 56 73 129 25 25 50 44,64 34,25 38,76 

2009 84 93 177 48 48 96 57,14 51,61 54,24 

2010 75 99 174 38 48 86 50,66 48,48 49,42 

2011 53 84 137 25 28 53 47, 17 33,33 38,69 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A táblázat alapján elmondható, hogy a tartós munkanélküliség a nők arányában magasabb. A 180 

napnál régebben regisztrált munkanélküliek esélye a munkaerő-piacra való visszatérésre 

folyamatosan csökken. A munkanélküliség, illetve a tartós munkanélküliség a 2009 és a 2010-es 

évhez képest jelentősen csökkent.  

 

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

nemenként 

év  18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

  nő férfi összesen nő Férfi összesen 

  fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 178 202 380 5 2,81 2 0,99 7 1,84 

2009 174 188 362 9 5,17 7 3,72 16 4,42 

2010 176 178 354 9 5,11 6 3,37 15 4,24 

2011 175 184 359 6 3,43 6 3,26 12 3,34 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A pályakezdők helyzetét vizsgálva azt látjuk, hogy a munkanélküli pályakezdők száma nőtt, míg 

2008-ban a fiatalok 1,84%-a nem tudott elhelyezkedni tanulmányaik befejezése után, ez a szám 

2011-re 3,34%-ra nőtt. A fiatalok körében is nagyobb a női álláskeresők aránya. Fontos 

beavatkozási terület a későbbiekre a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek a növelése. Nemcsak 

foglalkoztatottsági szempontból, hanem társadalmi szempontból egyaránt fontos kérdés. A fiatalok 

elhelyezkedési esélyeinek javulásával nőhet a gyermekvállalási kedv, a nők szülési ideje korábbra 

tehető, illetve csökkenhet a gyermekszegénység. Az önkormányzatnak kiemelt feladata a 

szegénység, a gyermekszegénység csökkentése, hatásuk megelőzése. 

 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  
15 éves és idősebb 

lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 

általános iskolát végzettek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 2099 1072 1027 1588 n.a. n.a. 2315 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 2136 1095 1041 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános végzettség 

   Fő fő fő 

2008 129 12 36 

2009 177 20 59 

2010 174 18 50 

2011 137 15 41 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési esélyei 

nehezebbek. A nyilvántartott álláskeresők körében magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya. 

37-41% közötti azoknak az aránya, akik maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. 

Nagyon fontos beavatkozási terület az iskolázottság növelése az erre vonatkozó igény felmérése és 

igény esetén felnőttoktatás szervezése. Elsődlegesen a fiatalok és a szakképzetlenek motivációjának 

növelése a cél, mivel a szakképesítés megszerzésével nő a munkaerő-piacon való elhelyezkedési 

esélyük. Elsősorban fontos, hogy olyan szakképesítést szerezzenek, ami piacképes, van rá kereslet a 

munkaerő-piacon. 

 

 

3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen 

végzettek 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők 

száma 

  fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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

 

 Az elmúlt években településünkön, felnőttoktatás keretein belül, senki nem szerezte meg az 

általános iskolai 8 osztály végzettséget. 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 

középfokú 

felnőttoktatásban  

résztvevők összesen 

szakiskolai 

 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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Középfokú, szakiskolai, szakközépiskolai, illetve gimnáziumi felnőttoktatásban egyaránt nem 

vettek részt a településen élők.  

 

c) közfoglalkoztatás 

 

Napjainkban egyre elterjedtebb foglalkoztatási forma a közfoglalkoztatás. Egyrészt az 

önkormányzat munkát biztosít az elhelyezkedni nem tudó egyéneknek, másrészt ma már a 

foglalkoztatást elősegítő támogatás egyik feltétele az évi 30 nap leigazolt munkaviszony, melyet a 

legtöbben közfoglalkoztatás keretein belül teljesítenek. Azonban nehézséget okoz a magas 

munkanélküliség és az önkormányzat szűkös lehetőségei, illetve a közfoglalkoztatás rövid ideje, e 

foglalkoztatási forma nem tudja pótolni a hiányzó munkalehetőségeket. A munkavégzés 

körülményeit és a megállapodásokat vizsgálva problémát jelent, hogy a közfoglalkoztatásban 

résztevők számára általában csak néhány hónapra tudnak munkalehetőséget biztosítani, hosszú 

távon nem nyújt megoldást.  

A munkanélküliséget vizsgálva, megállapítható, hogy a munkanélküliek arány minden év első, 

illetve negyedik negyedévben, a legmagasabb évközben pedig csökken, mely a 

közfoglalkoztatásnak köszönhető. Az önkormányzat téli közfoglalkoztatás keretein belül az elmúlt 

évben 2 főt alkalmazott, akik az otthonukban egyedül élő helyi időseknek nyújtottak segítséget a hó 

eltakarításában és tűzifa bekészítésében. Célunk e jó példára építve és az igényeket felmérve 

kibővíteni a közfoglalkoztatást, melynek köszönhetően több ember és hosszabb időre jutna 

munkához, illetve számos segítséget nyújthatnánk az időseknek. A téli segítségre nagy igény volt, 

ezen kívül a tavaszi kerti munkákhoz, udvar rendben tartásához is segítséget kaphat a rászorult, 

idősebb korosztály a program megvalósulásával.  

 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)
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Forrás: Önkormányzat adatai 

 

A közfoglalkoztatottak száma a vizsgált időszakban növekedett. A romák, illetve a nem romák 

körében egyaránt évről évre több főt dolgozhatott közfoglalkoztatás keretein belül. Minden évben 
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körülbelül 50-50%-os arányban jelennek meg a közfoglalkoztatásban a roma, illetve a nem roma 

munkanélküliek. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 

(pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

A településünkön a vállalkozások száma az elmúlt éveket vizsgálva csökkent. 2008-ban 118 

regisztrált vállalkozás száma 2011-re lecsökkent 104-re. A kiskereskedelmi üzletek száma jelenleg 

7, míg a vendéglátóhelyek száma 4, mely az elmúlt években nem változott. A vállalkozások 

munkalehetőséget kevésbé biztosítanak a lakosság számára, többnyire többségük kozmetika, 

fodrászat, virágüzlet, vegyi áru bolt. A helyi borászok nyújtanak munkalehetőséget, azonban 

többnyire szezonális, alkalmi jellegű munkát biztosítanak. A településen két nagyobb 

asztalosműhely működik körülbelül 5-5 fős létszámmal.  

A településünkön a közelmúltban megnyílt látványborászat teremtett körülbelül 15 helyi lakosnak 

állandó munkát, illetve több embernek alkalmi munkát. Bízunk benne, hogy a borászat 

beindulásával egyidejűleg több helybeli tud elhelyezkedni. 

Kéthely településen az állami szektorban foglalkoztatottak száma viszonylag magas, a településen 

jelenleg 72 fő áll közalkalmazotti munkaviszonyban. A helyi munkaerő foglalkoztatásában jelentős 

szerepe van az állami szektornak.  

A helyi közlekedési lehetőségeket vizsgálva megállapítható, hogy a foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés esélye a közlekedés szempontjából jó. A lakosság jelentős rész a szomszédos városban, 

Marcaliban dolgozik, ahova településünkről munkanapokon 32 járat indul.  

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok nincsenek a településünkön, csak a 

vonzásközpontban, Marcaliban. A munkaügyi központ az elmúlt években több képzést is indított 

ahol a regisztrált álláskeresők különböző képesítést szerezhettek, növelve elhelyezkedési esélyeiket. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetű réteg nem veszi igénybe a képzési 

lehetőségeket, ezért is fontos szempont, hogy motivációjukat növeljük, a tanulás és a képzettség 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

 

Településünkön jelenleg a közfoglalkoztatás keretein belül valósul meg a helyi foglalkoztatottság, 

illetve az önkormányzat számára kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy helyi lakosokat alkalmazzunk 

a helyi, önkormányzat által fenntartott intézményekben. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

A vizsgált években, mélyszegénységben élő, illetve roma nem állt alkalmazásban önkormányzat 

által fenntartott intézményekben. Ennek oka elsődlegesen a roma lakosság körében a megfelelő 

iskolai végzettség hiánya, illetve a fluktuáció alacsony mértéke.  

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkozási diszkriminációról nem áll rendelkezésünkre konkrét, bizonyított adat. Valószínűleg a 

nem foglalkoztatottak közül a romák szenvedték el leginkább az elmúlt években a hátrányos 

megkülönböztetést a foglalkoztatás területén.  

Beavatkozási területként fontos a diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása, a foglalkoztatók 

ellenőrzése, attitűd formálása, az esélyegyenlőség fontosságának hangsúlyozása. Nagyon nagy 

hangsúlyt szükséges fektetni a tájékoztatásra, hogy az egyének tudják, hogy hátrányos 

megkülönböztetés esetén milyen hatósághoz fordulhatnak, illetve, hogy ne féljenek jelezni a 

problémát, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a területtel foglalkozó egyéb 

szervezetek munkájának bemutatása a lakosság számára.  

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

E fejezetben kiemeljük az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális 

támogatásokat, illetve az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.  

 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres 

szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 
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 Természetbeni ellátások: közgyógyellátás, köztemetés, egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság. 

3.3.1. 

Segélyezettek száma (fő)
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Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 

A fenti diagram azt mutatja, hogy az aktív korú lakkosság mekkora része részesült, az elmúlt 

években segélyben. A segélyezettek számát tekintve az elmúlt években jelentős csökkenés 

figyelhető meg. Míg 2008-ban az álláskeresők 15%-a részesült segélyben, addig ez a szám 2012-re 

már csak 3%. Az aktív korú lakónépesség 1%-a részesül segélyben. Ez a csökkenés a feltételek 

szigorítása, illetve a jogosultak körének a szűkítésének az eredménye. A korábbi évekkel 

ellentétben a keresetpótló juttatások ma már közmunkához vannak kötve, illetve egy családból csak 

1 személy veheti igénybe ugyanazon ellátást. 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

A táblázat és diagram jól tükrözi, hogy az álláskeresési járadékra jogosultak aránya szintén 

jelentősen csökkent. Ellentétben az álláskeresők számával. 2008-ban az álláskeresők több mint 

27%-a részesült járadékban, 2012-ben már csupán kevesebb, mint 12%-uk. 

         

 

 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési 
segélyben részesülők száma 

év 

15-64 év 
közötti 

lakónépesség 
száma 

segélyben 
részesülők 

fő 

segélyben 
részesülők 

% 

2008 1739 18 1,0% 

2009 1751 16 0,9% 

2010 1737 22 1,3% 

2011 1715 15 0,9% 

  

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

álláskeresési járadékra 

jogosultak  

  fő fő % 

2008 129 35 27,13 

2009 177 47 26,55 

2010 174 29 16,66 

2011 137 21 15,33 

2012 135 16 11,85 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 
száma 

év 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők 

  

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a 
száma, akik 30 

nap 
munkaviszonyt 

nem tudtak 
igazolni és az 

FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a 
száma, akiktől 

helyi 
önkormányzati 

rendelet 
alapján 

megvonták a 
támogatást 

fő 

15-64 
évesek 

%-
ában 

fő 
munkanélküliek 

%-ában 

2008 4 0,23 65 50,39 0 0 

2009 4 0,23 67 37,85 0 0 

2010 4 0,23 69 39,66 0 0 

2011 4 0,23 67 48,91 0 0 

2012 3 0,2 82 60,74 5 0 
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Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 

A fenti diagram alapján elmondható, hogy az ellátottak száma nőtt, mely annak köszönhető, hogy 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban évről évre több ember részesül. Azonban mivel a 

járadékra jogosultak száma csökkent, még több ember megélhetése került veszélybe. A járadékok 

számának csökkenése jelzi, hogy egyre kevesebb ember tudja felmutatni a járadékhoz szükséges 

munkával töltött időt, így elesik az ellátástól. Akinek nincs meg a szükséges biztosított ideje, 

csupán a foglalkoztatást helyettesítő támogatást veheti igénybe, melynek összege jóval alulmarad az 

álláskeresési járadék összegétől. Ezért is nagyon fontos, hogy településünkön növelni tudjuk a 

foglalkoztatottak számát. 

2012-ben a jogosulatlanok száma 5 fő volt, mivel ők nem tudtak felmutatni 30 nap munkaviszonyt, 

mely feltétele az ellátásnak 2012-től. 

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
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fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

a) bérlakás-állomány 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
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  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, helyi adatgyűjtés 

 

Községünkben jelenleg, illetve a vizsgált években egységesen 875 az összes lakásállomány. 

Elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakásról nincs tudomásunk. A lakások többsége 

megfelelő állapotú, komfortfokozatukban találunk többnyire eltéréseket. A településünkön a 

lakások állapota megfelelő, azonban egyre több családnak okoz nehézséget a fenntartásuk. Rossz 

körülményekkel főként a tartós munkanélküli, illetve roma családoknál találkozhatunk. Itt a legtöbb 

problémát az okozza, hogy egy lakásban jóval több személy él együtt, mint amennyi megfelelő 

lenne. Problémát jelent a bútorok hiánya, melyben a helyi családgondozók, pedagógusok a 

lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtanak adományok formájában. A lakások nagy része 

közművesített, azonban egyre több olyan háztartással találkozunk, ahol számlatartozás miatt 

korlátozták, vagy kikötötték a szolgáltatásokat. Az anyagi, illetve gazdasági helyzet hatása 

problémát okoz a megfelelő lakhatási körülmények biztosításában, fenntartásában az egyéneknek, 

családoknak.   

Településünkön 12 bérlakás található, melyeknek kihasználtsága az elmúlt években 100%-os volt. 

Folyamatosan nagy az érdeklődés a fiatal párok körében a megüresedet bérlakások iránt. A 

bérlakások kedvező áron vehetőek igénybe, mely jó lehetőséget nyújt a fiatal pároknak, 

kisgyermekes családoknak, hogy a szülői háztól elszakadjanak, és önálló életet kezdjenek. 

b) szociális lakhatás 
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Kéthelyen összesen 4 szociális lakás található, melyek jó állapotúak. A szociális lakások szintén 

maximálisan ki vannak használva.  

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok  

 

Településünkön egyéb lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlan nincs. Kéthelyen az elmúlt 

években 1 hajléktalan férfivel találkozhattunk, az ő részére a helyi Szociális Szolgáltató Központ 

rendszeresen napi egyszeri melegétkezést, fürdési és mosási lehetőséget biztosít díjmentesen. 

Ő többnyire hátsó melléképületekben húzza meg magát a befogadó egyéneknek köszönhetően. 

Fontos a hajléktalanság kérdésével is foglalkoznunk, hiszen egy utcán élő, jövedelemmel nem 

rendelkező embertársunkról van szó. Beavatkozási terület főként, annak megelőzése, hogy 

településünkön még több ember veszítse el lakását és kerüljön az utcára, illetve a bajbajutottak 

lakáshoz való jutásának segítése.  

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Községünkben lakásfenntartási támogatást igényelhetnek a családok, jelenleg adósságcsökkentési 

támogatás nincs.  

3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
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       Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 

Az elmúlt éveket vizsgálva azt látjuk, hogy egyre több ember szerzett jogosultságot a 

lakásfenntartási támogatásra. Sajnos ez azt jelenti, hogy egyre több család megélhetése került 

veszélybe. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy többnyire náluk 

kapcsolják ki tartozás miatt a közszolgáltatásokat.  

f) eladósodottság 
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Napjainkban egyre nagyobb problémát okoz az eladósodás. Településünkön is egyre több család 

kerül emiatt nehéz helyzetbe, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő, alacsony 

jövedelemmel rendelkező, illetve a több gyermekes családok. Az adósságkezelési szolgáltatással, 

tanácsadással segíthetnek a családsegítő szolgálat munkatársai a családoknak, azonban jelenleg 

nincs településünkön adósságkezelési tanácsadás.  

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

Településünkön a közszolgáltatások, illetve a közlekedés is jól elérhető. Kéthely külterületén 

lakások nincsenek. A település lakói számára a közműszolgáltatás és a közszolgáltatások egyaránt 

elérhetőek. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Településünkön nincs szegregátum, illetve telep. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Kéthely községben egészségügyi alapellátás keretein belül működik a háziorvosi szolgálat. 

Szakellátás településünkön nincs a szomszédos városban, Marcaliban van szakrendelés, illetve 

településünk a Kaposvári kórházhoz tartozik.  

Az alapellátáshoz való hozzáférés településünkön jó, hétköznap minden délelőtt van háziorvosi 

rendelés. A településen egy fő háziorvos látja el felnőttek és gyermekek részére szervezett 

háziorvosi szolgálatot egyaránt, nincs külön gyermekorvosunk.  

A háziorvos eseteinek száma az elmúlt években évről évre nőtt. 2008-ban 15.819 esetet látott el, 

2011-ben már jóval többet, 20.638 esettel találkozott. Ez a növekvés utal arra, hogy az emberek 

egészségi állapota romlik, illetve, hogy társadalmunk elöregedő, egyre több az idős ember, akik 

rendszeres orvosi ellenőrzésre szorulnak.  
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   3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
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   Forrás: TeIR, KSH TSTAR 

 

A fenti diagram mutatja, hogyan változott a háziorvosi ellátásban az ellátott esetek száma. 

 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
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   Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma az elmúlt években, nagymértékben nem 

változott. A jogosultak száma átlagosan 265 fő. Ez elég magas szám, hiszen a lakosság több mint 

10%-a, akinek egészségi állapota rossz és egyben anyagi problémákkal is küzd.  

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

  ápolási díjban részesítettek száma 

2008 6 

2009 6 

2010 5 

2011 7 

Forrás: Önkormányzati adatok 

 

Ápolási díjban az elmúlt években átlagosan 6-7 fő részesült.  
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Településünkön az egészségügyi prevenció az utóbbi években háttérébe került. Fontosnak tarjuk e 

területen való beavatkozást. Prevenciós és szűrőprogramok szervezését, bővítését tervezzük, 

mellyel a betegségek megelőzhetőek, illetve korai felismeréssel kezelhetőek.  

A gyermekkori szűréseket a védőnő és a háziorvos közösen, évről évre minden korosztályban 

elvégzi.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Településünkön a fejlesztő, illetve rehabilitációs ellátások a környező városokban érhetőek el. 

Nehézséget okoz a hozzáférhetőség szempontjából főként az idős, nehezen közlekedő 

személyeknek, mivel az idősebb korosztály már nehezen veszi igénybe a tömegközlekedést, akinek 

nincs személygépkocsival rendelkező hozzátartozója, nehezen jut el adott esetben a szakellátásra, 

kontroll vizsgálatokra a kórházba. A közlekedni nem vagy nehezen tudó lakosok számára segítséget 

tudnák biztosítani, amennyiben sikerül hozzáférnünk egy falubuszhoz, mellyel szállításuk 

megoldható lenne. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A közétkeztetést a helyi iskolai konyha látja el az önkormányzat keretein belül. Jelenleg az iskolai 

konyha felújítását, korszerűsítését tervezzük, mely az elkövetkező 1 hónapban valósul meg. Az 

iskolai konyhán történik az óvodás és iskolás gyermekek, illetve az időseknek történő főzés. Az 

ételeket gondosan előkészítve állítják elő az élelmezésvezető előre meghatározott étlapja alapján. 

Az ételek ízletesek és változatosak. Hétről hétre főznek tésztafélét, főzelékfélét, húsokat egyaránt, 

ezen kívül heti többször van zöldség és gyümölcs egyaránt. A közétkeztetésre egyre több igény van 

az idősek köreiben, jelenleg közel 80 nyugdíjas veszi igénybe a szolgáltatást. Az étkezési díj a helyi 

rendeletben foglaltak szerint kerül meghatározásra, illetve különböző díjmérséklést biztosít a 

Szociális Szolgáltató Központ vezetője a rászorultaknak.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A sportprogramokhoz való hozzáférés településünkön nagyon jó. Az általános iskola keretein belül 

lehetőség van atlétikai foglalkozásokon részt venni a gyermekeknek, ahol nagyon jó eredményeket 
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érnek el. Ezen kívül településünkön a futball is nagy szerepet játszik. Mind a serdülő, mind pedig a 

felnőtt csapat nagyon jó helyezéseket ér el. A sportolók rendszeresen részt vesznek az edzéseken, 

meccseken, sport bálokat szerveznek, mellyel a helyi közéletet is gazdagítják.   

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodás településünkön a Szociális Szolgáltató Központ keretein belül valósul 

meg. Az alapító okiratban meghatározott feladataik a következők: étkeztetés, nappali ellátás, házi 

segítségnyújtás, családsegítés. A szociális étkeztetést jelenleg 115 fő veszi igénybe, ez a szám az 

elmúlt években folyamatosan nőtt, mely tükrözi a szolgáltatás iránt igény növekedését is.  

A nappali ellátást igénybevevő száma átlagosan 50 fő, számukra évenként több program kerül 

megrendezésre, ezek között van például az anyák napja, az idősek világnapja, karácsonyi műsor, 

húsvéti programok. Az idősek számára szeretnénk további programokat, esetleg egy, illetve több 

napos kirándulásokat szervezni.  

Házi segítségnyújtásban jelenleg fő részesül. Nemrégiben történt ellátotti keret bővítése, illetve új 

gondozónő alkalmazása, mivel a szolgáltatás iránti igény folyamatosan nő.  

A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma folyamatosan változik. Kéthelyen az elmúlt 

évben 170 fő kereste fel a családgondozót. A felkeresések leggyakoribb oka az anyagi problémák, 

illetve az ügyintézéshez történő segítségkérés.   

A gyermekjóléti szolgálat jelenleg településünkön Mesztegnyő településhez társulva biztosított, 

azonban a következő hónapokban kerül átszervezésre, így a gyermekjóléti szolgálat feladatait is 

Kéthely látja el. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

A szolgáltatások nyújtásakor településünkön az eddigi években nem fordult elő hátrányos 

megkülönböztetés. A továbbiakban is arra szeretnénk törekedni, hogy ezt a tendenciát fenntartsuk 

minden területen. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Hátránykompenzáló juttatás keretein belül kiemelném, hogy a szociális étkezés díja jövedelmi 

helyzet alapján kerül meghatározásra, így jelenleg 2 fő részesül ingyenes ellátásban, illetve több fő 
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10, 20, 30, vagy 50%-os étkezési díjkedvezményben. Emellett településünkön a házi 

segítségnyújtás igénybevétele ingyenes. Településünkön élő hajléktalan vagy alacsony 

jövedelemmel rendelkezők számára a fürdési, mosási, illetve az ingyenes étkezési lehetőség 

egyaránt biztosított.  

A családsegítő szolgálta a rászorultak számára lehetőségeikhez mérten rendszeresen biztosít 

ruhaadományokat. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Településünkön a helyi közélet az elmúlt években aktív volt. Számos rendezvény került 

megrendezésre, melyeken a község lakosai szívesen vesznek részt. Szervezőként egyaránt 

megjelenik a kultúrház, a kisebbségi önkormányzat, a helyi iskola, óvoda, a szociális szolgáltató, a 

helyi önkéntes tűzoltó egyesület, a helyi sportélet szervezői, illetve az asszonykórus egyaránt. 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Közösségi életünk elsődleges színtere a kultúrházunk, a folyamatosan megrendezésre kerülő 

rendezvények, hagyományos ünnepek biztosítanak színteret a község élethez. Minden évben 

megrendezésre kerül a hagyományos falunap, utcafoci verseny, karácsonyi műsor, húsvéti vásár és 

kézműves foglalkozások, Szent Iván éjszakai séta. Évenként megrendezésre kerül a helyi 

horgászverseny, szüreti felvonulás, borkorcsolyasütő verseny.  

A sportolni vágyóknak lehetőségük van a sportfoglalkozásokon részt venni. Heti rendszerességgel 

edz a helyi futball csapat, heti 2 alkalommal élvezhetjük a latin ritmusokra épülő táncot, a zumbát. 

Kéthelyen működik sakkszakkör, kézimunkaszakkör, illetve a néptáncosok és a helyi asszonykórus 

is nagy szerepet tölt be a község életében.  

Ezen kívül az időseknek lehetőségük van a nappali ellátás keretein belül beszélgetni, közös 

programokon és kirándulásokon részt venni. Az idősek klubjában heti rendszerességgel biztosított a 

gyógytorna. Minden évben karácsonyi, anyák napi, és az idősek világnapja alkalmából 

rendezvényeket tarunk.  

Az önkormányzat változások, illetve igény esetén falugyűlést szervez, ahol a lakók feltehetik 

kérdéseiket, elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat.  

Településünkön működik könyvtár, melyet előszeretettel látogat minden korosztály. A könyvtár 

hétfőtől péntekig meghatározott időben áll a lakosság rendelkezésére. 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
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Közösségi együttélésünkben nincs tudomásunk etnikai konfliktusokról.  

 

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

 

A helyi szolidaritás fejlesztésére ez elkövetkező években kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani. Az 

adományozás a településen élők körében dicséretre méltó, hisz a családsegítő szolgálat az elmúlt 

évben egyre több ruhaadományt vesz át, illetve oszt ki a helyiek között. Az önkéntes munka nem 

annyira elterjedt, azonban helyi önkéntes tűzoltóink számos esetben bizonyították rátermettségüket, 

segítő készségüket. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A roma önkormányzat legfőbb tevékenysége a településünkön a zöldség, gyümölcstermesztés, 

melyet bővíteni szeretnénk az elkövetkező években. E tevékenység jelenleg 3 roma főnek biztosít 

teljes munkaidő elfoglaltságot, biztos jövedelmet. Ezen kívül szeretnénk a roma hagyományokat 

előtérbe helyezni, megismertetni a lakosokkal, gyermekekkel.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Munkanélküliség Munkahelyteremtés, közfoglalkoztatás 

bővítése, Roma nemzetiségi önkormányzat 

gazdasági termelés bővítése 

Képzetlenség Képzések, piacképes szakmák szerzése, 

együttműködés a Türr István Képző Intézettel 

Életvezetési problémák Családgondozás, életvezetési tanácsadás, 

felvilágosítások 

Roma hagyományok feledésbe merülése Roma hagyományok bemutatása, roma nap 

szerezése 

Diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása, 

információ hiány 

Honlapon történő esélyegyenlőség link és a 

tárgykörhöz tartozó információszolgáltatás 

Közműtartozások növekedése Adósságkezelési tanácsadás 

Egészségi állapot elhanyagolása Szűrőprogramok  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Már születésünkkor fontos szerepet tölthet be, hogy milyen környezetben, milyen körülmények 

közé kerülünk. A gyermekek kicsi koruk óta elszenvedhetnek bizonyos hátrányokat, éppen ezért 

törekednünk kell arra, hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon el életútján. Fontos és meghatározó, 

hogy a gyermeknek milyenek a lakhatási körülményei, hiszen napjainkban is előfordul, hogy van 

olyan család, ahol nincs íróasztal, fürdőszoba, vagy épp ebédlőasztal. A hátrányokat az óvoda, 

iskola nem tudja kompenzálni, előfordul, hogy a gyermekek már kicsi korúkban megbélyegződnek. 

Törekednünk kell arra, hogy a gyermekek esélyegyenlősége megvalósuljon, a cél, hogy mindenki 

egyenlős eséllyel vegyen részt az óvodában, az oktatásban, a mindennapi életben. 

Településünkön a 2011-es év adatai alapján 329, 18 év alatti gyermek él. Számuk jelentősen 

csökkent a korábbi évekhez viszonyítva.  

  

18 év alattiak 

száma a 

népességben 

18 év alatti 

fiúgyermekek 

száma  

18 év alatti 

lánygyermekek 

száma 

2011 329 174 155 

                  Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A nemek arányát figyelembe véve, elmondható, hogy a 18 év alatti korcsoportban a fiúgyermekek 

többségben vannak a lánygyermekekkel szemben. A 18 év alatti fiúgyermekek az állandó népesség 

7,3%-át teszik ki, míg a 18 év alatti lánygyermekek az állandó népesség 6,5%-a. 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

 Bölcsődék száma 
Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 

gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, 

nappali tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 

bölcsődei férőhelyek 

száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 
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Kéthely településen nincs bölcsőde. A legközelebbi bölcsőde Marcaliban található.  

Mivel településünkön működik általános iskola és óvoda egyaránt, így a gyermekek napközbeni 

elhelyezési a tanév ideje alatt megfelelő. Településünkön nagy előny, hogy a helyi gyermekeknek 

nem kell utazniuk az iskola vagy az óvoda eléréséhez.  

 

4.4.1. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 4 

Óvodai férőhelyek száma 75 

Óvodai csoportok száma 3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (…h-tól …h-ig): 6:30-17:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()   

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 

létszám 

Óvodapedagógusok száma 7 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 7 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A helyi óvodánk nyitva tartása igazodik a szülők munkaidő beosztásához. Az óvoda egy 

telephelyből áll, 75 férőhellyel rendelkezik. Jelenleg 6 óvodapedagógus, 3 dajka és 2 fő kisegítő 

látja el a feladatokat. 

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

  

Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 

száma 

Családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

Családi napközeiben gondozott 

gyermekek száma 

2008 0 - - 

2009 0 - - 

2010 0 - - 

2011 0 - - 

2012 0 - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 
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Mint a táblázat is mutatja, jelenleg nincs családi napközi Kéthelyen. Néhány családban problémát 

jelenthet a gyermekek felügyeletének biztosítása a nyári szünidő alatt, azonban a családi napközire 

vonatkozó igényről jelenleg nincs pontos adatunk. Az óvodánk minden év augusztusában 2 hétre 

szünetel, mely idő alatt megtörténik az éves nagytakarítás, esetleges felújítások. Az elmúlt években 

nem jelentett problémát a gyermekek elhelyezése az óvodai bezárásának ideje alatt. Amennyiben a 

következő években a szülők nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, nyári napköz 

biztosításával szeretnénk kiküszöbölni a felmerülő nehézségeket.  

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 

általános 

iskolások száma 

napközis tanulók 

száma 

  fő fő fő fő % 

2010/2011 78 80 158 98 62,02 

2011/2012 84 68 152 95 62,50 

2012/2013 95 66 161 114 70,80 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Helyi általános iskolánkban jelenleg 161 fő vesz részt nappali rendszerű oktatásban. Az országos 

átlagnál jobb mutatókkal rendelkezünk, mivel az általános iskola tanulóinak száma az elmúlt 

években nőtt. A napközit igénybevevő gyermekek száma szintén növekszik az elmúlt éveket 

vizsgálva.  

Más településről 55 gyermek jár be iskolánkba. Az általános iskolások közül 28 gyermek hátrányos 

helyzetű, 54 gyermek pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolában jelenleg 1 fő 

gyógypedagógus és egy fő iskolapszichológus van alkalmazásban. 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

  
általános iskolai osztályok  

száma 

általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 

iskolai 

feladat-ellátási 

helyek száma 

  
1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen 

db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Iskolánkban összesen 8 osztály van, 4-4 alsó- és felső tagozaton. 

 

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

  8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban 

  Fő / % 
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   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

A 8. évfolyamot az elmúlt években minden diáknak sikerült befejeznie. Lemorzsolódási mutatóink 

valamivel rosszabbak, mint az országos átlag. A 2012-es tanévben 3,75% volt az évfolyamismétlők 

aránya, míg az országos átlag ennél kevesebb, 2,1 %.  

 

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

helyzetű gyermekek, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

 

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

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

védelembe vett megszüntetett eset veszélyeztetett kiskorú

 

   Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 

Az ábra jól mutatja, hogy az elmúlt években növekedett a védelembe vett gyermekek száma. A 

2011-es évi adatok alapján 3 gyermek került védelembe vétel alá, többségüket iskolai mulasztás 

következtében vette védelembe a helyi jegyző. Megszűnt eset csupán egy volt, ennek oka, hogy 

általában a gyermekek nem sokkal a 18. életévük betöltése előtt kerültek védelem alá, így a 18 éves 

kor betöltése után, már kikerülnek a rendszerből. Másik oka, hogy az iskolai hiányzások 

felülvizsgálatakor még mindig magasak voltak az igazolatlan órák száma, így szükséges volt 

fenntartani a védelembe vételt. 

A településen élő gyermekek egészségügyi helyzete megfelelő, problémát leginkább a lakhatási 

helyzet jelent. Egyre több családban jelent problémát a megélhetés, a közszolgálati számlák 

fizetése, így veszélybe kerül a gyermekek fejlődéséhez szükséges környezet.  

Településünkön néhány gyermek csak az óvodába kerülése után tanulja meg használni megfelelően 

az evőeszközöket, ott tanulja meg a fogmosást, a mellékhelység megfelelő használatát. Rossz 

2010/2011 26 fő/100% 

2011/2012 16 fő/100% 

2012/2013  
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lakhatási és anyagi körülményeik miatt az otthoni környezetben az a tapasztalat, hogy néhány 

alapvető dolgot nem sikerült elsajátítaniuk. Az óvónők tapasztalata, hogy számos esetben nem 

alakul ki a megfelelő szülő gyermek kapcsolat, nem tudnak gyermekeikkel megfelelően, 

hatékonyan foglalkozni. Beavatkozási területként nagyon fontos, hogy ezeket, a hátrányokat, 

lemaradásokat korrigáljuk.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Gyermekvédelmi kedvezmények

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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rendszeres kedvezmény kiegészítő kedvezmény rendkívüli kedvezmény

 

   Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 

A fenti ábra mutatja, hogy gyermekvédelmi kedvezményben részesültek aránya évről évre 

ingadozó. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben, 2011-ben senki nem részesült. Sokan nem 

részesülnek a kedvezményben, mivel nem tudnak a lehetőségről, nem mernek igényelni vagy, mert 

épp nem tudják bemutatni a szükséges iratokat.  

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Településünkön nincs a gyermekek jogán járó helyi juttatást. 

 

 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 

  

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

óvoda 

Ingyenes 

étkezésbe

n 

résztvevő

k száma 

iskola 1-8. 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-13. 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetés

ben 

részesülők 

száma 
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évfolyam évfolyam 

2008 20 60 10 n.a. 0 20 

2009 19 72 15 n.a. 0 20 

2010 20 70 23 n.a. 0 20 

2011 18 68 12 n.a. 0 10 

2012 22 66 10 n.a. 0 19 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs a településünkön. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Településünkön nem élnek szegregált lakókörnyezetben gyermekek. 

 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 50 

2009 1 45 

2010 1 43 

2011 1 40 

2012 1 37 

       Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A védőnőnk 2 települést lát el, Kéthelyt és Somogyszentpált. A fenti táblázat Kéthely településre 

vonatkozik. Az egy védőnőre jutó gyermekszám évről évre folyamatosan csökkent, mely tükrözi a 

születések számának csökkenését egyaránt. Országos probléma, hogy az élve születések száma 

folyamatosan csökken. Településünkön a védőnő elérhetősége megfelelő, minden kismamával, 

anyukával hatékony az együttműködés. 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

  

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 

száma 

Háziorvos által 

ellátott esetek száma 

Gyermekorvos által 

ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos 

által ellátott esetek 

száma  

2008 0 15.819 0 0 

2009 0 20.588 0 0 

2010 0 20.686 0 0 

2011 0 20.638 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Településünkön nincs gyermekorvos, a felnőtt háziorvos látja el a gyermekorvosi feladatokat, 

illetve a szomszédos Marcali városban elérhető a gyermekorvos. Betöltetlen gyermekorvosi praxis 

nincs településünkön. A felnőtt háziorvos könnyen elérhető, napi szinten van rendelése, illetve 

rendelési idején kívül ügyeletet vállal. Gyermek szakorvos a 7km-re lévő Marcaliban fogadja a 

gyermekeket. 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

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

Székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  18  20  20 23 0 81 

Más településről bejáró gyermekek létszáma   5  4 6  5 0  20 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 

hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt 

időszakra vetítetten) 

 0  2  0  0 0 2 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 

helyzetűek létszáma 
 0  9  6 12 0  27 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 

hátrányos helyzetűek létszáma 
 1 4  3  1 0 9 

 Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

A táblázat mutatja, hogy jelenleg összesen 81 gyermek jár a helyi óvodába. A beíratott gyermekek 

közül 36 fő hátrányos helyzetű. Nagyon fontos a hátrányuk kompenzálása. Előtérbe kell helyeznünk 

annak fontosságát, hogy a hátrányokkal küzdő gyermekek részesülhessenek ugyanolyan ellátásban, 
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programokban, mint az összes gyermek. Az ellátások fejlesztésén túl hangsúlyt kell fektetni a 

megfelelő tájékoztatásra, az ügyintézésben történő segítségnyújtásra, mind pedig a gyermekekkel, 

családokkal foglalkozó szervek hatékonyabb együttműködésére.  

 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti alapellátást 1 fő családgondozó látja el településünkön. A legjellemzőbb 

problémák anyagi eredetűek, illetve gyermeknevelési problémákkal kapcsolatosak. Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján gyermeket nagyon kevés esetben kellett kiemelni a családi környezetéből. 

 

e) gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi feladatokat a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekvédelmi felelős, a gyámhivatal 

és a védőnő látja el a jelzőrendszert működtetve. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízis esetén a gyermekes családok a gyermekjóléti szolgálat családgondozójához fordulnak, aki 

segít a probléma megoldásában, esetlegesen anyaotthonos elhelyezésben, gyors beavatkozással. 

 

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

 

Településünkön egészségfejlesztésre irányuló programok nincsenek. Az iskolai konyha változatos 

étrenddel, gyümölcsökkel segíti a gyermekek egészséges táplálkozását.  

Az iskolában lehetőség van a tanórákon kívül is sportfoglalkozáson részt venni a gyermekeknek. Az 

iskolánk művészeti iskola, ezáltal a gyermek többsége valamilyen művészeti fakultáción is részt 

vesz. Lehetőségük van rajz szakkörre járni, néptáncot tanulni, illetve különböző hangszerekkel 

megismerkedni. Településünkön működik sakk szakkör is, ezáltal a helyi gyermek számos jó 

eredményt értek el.  

A hétvégi és a szünidő eltöltéséhez településünkön nincsenek a gyermekek számára programok. 

Gyakori problémát jelent, hogy az idősebb gyermekek nem megfelelően töltik el szabadidejüket, 

esténként az utcákon beszélgetnek, mert nincs megfelelő helyiség, ahová betérhetnek. Probléma, 

hogy sok fiatal az elmúlt években többször rongálta a közterületeket, buszmegállókat. Fontos lehet 

számukra megfelelő szabadidős programok, klubok biztosítása a fiatalok részére. 
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

A gyermekétkeztetést az iskolai konyha látja el a nyári szünidő alatt is. Az elmúlt években 20 

gyermek részesült ingyenes nyári étkezésben.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Hátrányos megkülönbözetésről a szolgáltatások területén nincs adatunk. 

 

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

keretein belül 

 

Hátránykompenzáló juttatás településünkön a hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosított 

ingyenes tankönyv ellátás, illetve az ingyenes vagy kedvezményes étkezési lehetőség. Ezen kívül a 

hátrányos helyzetű gyermekek több mint fele részt vesznek az alapfokú művészetoktatásban.  

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma jelenleg 2,5 % az iskolai létszámhoz viszonyítva, 

tehát összesen a 160 tanuló közül 4 fő sajátos nevelési igényű. Továbbtanulási mutatók alapján 

elmondható, hogy a hátrányos helyzetű, vagy kiemelt figyelmet igénylő tanulók többsége 

szakiskolába, speciális szakiskolába jelentkezik vagy egyáltalán nem tanul tovább.  

 

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

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

ellátása 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek óvodai, iskolai ellátása megegyezik az összes gyermek ellátásával. 

Az óvodában nincs külön gyógypedagógus, azonban az iskolában 1 fő gyógypedagógus áll 

alkalmazásban, aki segíti a nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatását.  
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma 

Óvodai 

gyermek- 

csoportok 

száma 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

Óvodai 

feladat-ellátási 

helyek száma 

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

Óvodai 

gyógypedagógi

ai csoportok 

száma 

2008 75 3 75 1 75 0 

2009 81 3 75 1 81 0 

2010 76 3 75 1 76 0 

2011 78 3 75 1 78 0 

2012 81 3 75 1 81 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

A Kéhelyi Napközi Otthonos óvodánk kihasználtsága meghaladja a 100%-ot. Az óvoda 3 csoporttal 

működik. Gyógypedagógiai csoportunk nincs.  

 

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

 Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító  0  - 

Szaktanítást végző tanítók száma 10 - 

Szaktanítást végző tanárok száma 6 - 

Gyógypedagógusok létszáma 1 - 

Gyermekvédelmi felelős 1 - 

Iskolaorvos 1 - 

Iskolapszichológus 1 - 

Kisegítő személyzet 6 - 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Az általános iskolában sincs gyógypedagógiai osztályunk, 1 fő gyógypedagógus illetve 1 fő 

iskolapszichológus áll a gyermekek rendelkezésére. 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Hátrányos megkülönböztetésről, jogellenes elkülönítésről nincs adatunk.  

 

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

mutatkozó eltérések 

 

4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 

Kéthely 2010 2011 2012 



 42 

Országos 

kompetencia-

mérés 

eredménye 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

tanulók 

átlaga 

Országos 

átlag 

6. évfolyam 503 489 550 516 556 - 519 

8. évfolyam – – 524 502 520 - 507 

10. évfolyam - - - - - - - 

6. évfolyam 496 513 508 500 498 - 502 

8. évfolyam – – 463 484 470 - 488 

10. évfolyam - - - - - - - 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

A helyi általános iskolában a gyermekek kompetenciaméréseken elért eredményeik a legtöbb 

esetben meghaladják az országos átlagot. A gyermek számos versenyeken vesznek részt és nagyon 

jó eredményeket érnek el minden területen. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Alapvető tisztálkodási, étkezési szokások 

ismerésének hiánya 

Az óvoda megkezdése előtt a gyermekek és szülők 

felvilágosítása a tisztálkodás és a rendszeresség 

fontosságáról 

Hiányos szülő-gyermek kapcsolat, rossz 

kommunikáció 

Közös szülő-gyermek foglalkozások az óvodában. 

Hátrányos helyzetű gyermekek kimaradása a 

kirándulásokból 

A hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásához 

való anyagi hozzájárulás 

Szünidő alatti felügyelet esetleges hiánya Családi napközi, nyári gyermekfelügyelet 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, 

így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell 

tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, 

minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy 

szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe 

venni.  

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nagyon nehéz észrevenni, mivel a legtöbb esetben maguk 

a nők sem beszélnek otthoni, vagy munkahelyi hátrányaikról. A nők és a férfiak közötti hátrányos 

megkülönböztetés a legnehezebben tetten érhető, illetve a legnehezebben mérhető mivel adatokkal 

nem rendelkezünk. Magyarország szeretné megvalósítani az Európai Uniós irányelveket, melyek 

között szerepel többek között nők nyílt vagy rejtett diszkriminációjának a felszámolása és 

megfogalmazzák a nemek közötti egyenlőség érvényesítését a gender mainstreaming 

szóhasználattal. Településünk szintén szeretné követni ezen irányelveket, szeretnénk pontos és át 

fogó képet kapni a nők helyzetéről, mivel eddig erre vonatkozó adatokkal nem találkoztunk.  

A nők és a férfiak foglalkozási szegregációját nevezzük „üvegplafon”-nak, ami egyenlőtlen 

bérezést, egyenlőtlen lehetőséget eredményez.  

Településünkön szeretnénk a nemek esélyegyenlőségének érdekében a helyzetelemzés mellett, hogy 

a probléma iránt érzékeny, együttműködő partnerek vegyenek részt programjainkban. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A foglalkoztatott, munkanélküli vagy inaktív női népességre vonatkozó pontos adatok nem állnak a 

rendelkezésünkre. Nincs adatunk a képzettségre, iskolai végzettségre, illetve a családi állapotra 

vonatkozólag. A gyermekes családok gazdasági aktivitásról szintén nincs adatunk, ilyen jellegű 

felmérések nem készültek korábban a településünkön.  
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

Munkavállalási 

korúak száma 
Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők 

2008 823 756 73 56 

2009 785 757 93 84 

2010 797 752 99 75 

2011 785 750 84 53 

         Forrás: TeIR 

 

A munkanélküliség alacsonyabb arányban fordul elő a nőknél, mint a férfiaknál. A 

munkanélküliség a nők körében, az országos átlag szerint kismértékben csökkent. Mint ahogy a 

fenti táblázat mutatja, településünkről is elmondható, hogy csökkent a nők körében a 

munkanélküliség, hiszen míg 2009-ben a nők több mint 11%-a volt munkanélküli, addig 2011-ben 

már csak 7%-uk.  

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Településünkön a vizsgált időszakban nem voltak foglalkoztatást segítő programok. A 

vonzáskörzetben lévő foglalkoztatási programok részvételi arányairól nincs adatunk. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Jelenleg nincs adatunk a nők iskolai végzettségéről. 

 

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

 

Kéthely községben foglalkoztatott nők körében nem beszélhetünk bérkülönbségekről, mivel 

közalkalmazotti bérkategóriák alapján kerülnek megállapításra az illetmények. Máshol 

foglalkoztatott női munkaerők bérezéséről, hátrányos megkülönböztetéséről nincs tudomásunk.  

 

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

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők foglalkoztatását leginkább megnehezítő tényező a gyermeknevelés. A családi, 

gyermeknevelési és magánéleti feladatok általában egyoldalúan a nőket terheli. Kéthelyen bölcsőde 
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és családi napközi nem működik. Férőhelyhiány miatt még nem utasítottak el gyermeket az 

óvodától. Az óvoda reggel 6:30-tól délután fél 5-ig várja a gyermekeket, ezzel könnyítve a szülő 

munkahelyi elfoglaltságát.  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A szexualitás még napjainkban is a legtöbb családban tabu témának számít. Általában a szülők 

nehezen beszélnek gyermekeikkel erről a témáról, a gyermekek pedig nem szívese kérdeznek 

fogamzásszabályozás, illetve szexualitással kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy már az általános 

iskolában elkezdődjenek a felvilágosító, illetve a tanácsadó órák és programok. Nem elég csak a 

szexuális úton terjedő betegségekről, a védekezési lehetőségekről beszélni. Fontos, hogy a 

gyermekneveléssel kapcsolatos nehézségekre, felelősségvállalásra is felhívjuk a fiatalok figyelmét. 

Településünkön szeretnék a továbbiakban több felvilágosítással kapcsolatos programot szervezni.  

A várandós anyák terhes gondozását a védőnő végzi heti rendszerességgel. A védőnő koordinálja a 

terhesség ideje alatt a megfelelő vizsgálatok meglétét. A védőnő minden várandós kismamát 

otthonában is felkeres, hogy megbizonyosodjon a csecsemő megfelelő fogadásáról, szükség esetén 

életvezetési, gyermeknevelési tanácsadást tart. 

Településünkön 1 fő védőnő áll alkalmazásban.  

 

 

 

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

 
védőnők 

száma 

0-3 év 

közötti 

gyermekek 

száma 

átlagos 

gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 50 50 

2009 1 45 45 

2010 1 43 43 

2011 1 40 40 

2012 1 37 37 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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A gyermekszám évről évre csökken, melyet feltehetően a gyermekvállalási hajlandóság kitolódása, 

a munkanélküliség, a létbiztonság hiánya okoz. 

A családtervezés szempontjából, illetve a születések számának növekedésére előnyösen hatással 

lehetnek a családbarát munkahelyek. Szükséges a női foglalkoztatási programok kezdeményezése, 

családbarát munkahelyek létrehozás, ösztönzése. A család és a munkahelyi elfoglaltság 
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összeegyeztetésének érdekében jó megoldás lehet a családsegítő. Illetve a gyermekjóléti szolgálat 

bővítése, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni felügyeletének a biztosításával.   

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A nőket érő erőszakról nincs adatunk, sajnos az erőszak általában a családi ház falain belül marad, 

nem tudunk róla, ami megnehezíti a segítségnyújtást. Az országos adatok szerint minden ötödik nő 

élt valaha vagy él jelenleg is olyan párkapcsolatban, ahol fizikailag rendszeresen bántalmazták. A 

lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. Konkrétan a nők elleni erőszakkal foglalkozó 

ellátás településünkön nincs. A családsegítő szolgálatnak nincs tudomása olyan nőkről, akik 

erőszaknak vannak kitéve. Ennek észrevétele nagyon nehéz, ha az áldozat nem kér segítséget, nem 

veszi tudomásul ennek súlyosságát, beavatkozni nem lehet. Szükségesnek tartjuk, hogy 

információszolgáltatás révén tudassuk azon szervezetek elérhetőségét,  

 

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

otthona) 

 

Krízishelyzetben, a településünktől 50 km-re lévő kaposvári Borostyánvirág Anyaotthon 

szolgáltatásai vehetőek igénybe. Az otthon anyákat és gyermekeiket fogadja be az ország egész 

területéről. Az otthonban, 11 szobában összesen 34 fő elhelyezésére van lehetőség. A családok 

felvétele önkéntes alapon működik. Kérhetik a felvételt anyagi probléma, megélhetési gondok, 

konfliktusok, családon belüli erőszak, bántalmazás, illetve titkolt terhesség esetén.  

Az intézmény átmeneti ellátást biztosít, az anyák maximum 12 hónapig maradhatnak. Az ott töltött 

idő alatt a gyermekek teljes ellátásban részesülnek (étkeztetés, ruházat biztosítása, iskolai költségek 

fedezése). Az anya a gondozási idő alatt folyamatos segítséget kap, mely felkészíti őt az otthon 

elhagyására.  

Az otthonban bántalmazás esetén az anya azonnal beköltözhet, külön krízisszoba van fenntartva az 

ilyen esetekre. Az akut bántalmazás miatt bekerülő nők és gyermekeik átlagosan 4-8 hétig 

maradhatnak, eközben teljes körű, ingyenes ellátásban részesülnek. A krízis ellátás célja, hogy 

feldolgozhassák a krízist a bántalmazottak, és megfelelő pszichés, jogi, anyagi és személyi segítség 

igénybevételével biztosnágos lakáshoz jussanak.   

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 
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Képviselőtestület 

tagja 

 Férfi Nő 

2008 7 3 

2009 7 3 

2010 4 2 

2011 4 2 

2012 4 2 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

Kéthely Község Önkormányzatának képviselőtestületében az elmúlt években a polgármester és a 6 

képviselő közül mindösszesen 2 nő foglalt helyet. Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat 

által fenntartott közintézmények, a közoktatási intézmények főként női alkalmazottat 

foglalkoztatnak.  

Településünkön az intézmények vezetői nők, női foglalkoztatott látja el az óvoda, az iskola, illetve a 

szociális szolgáltató központ vezetői feladatát. Országosan sajátos jelenség, hogy a pedagógus 

pályán többségében női alkalmazottal találkozhatunk.   

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A településünkön nincsenek a nőket fokozottan érintő társadalmi problémák, azonban kiemelnénk a 

szűrések illetve a felvilágosítások fontosságát. Kéthelyen, az elmúlt évek jó tapasztalatai alapján 

célkitűzésünk, hogy egyre több nő juthasson ingyen, vagy kedvezményes áron a méhnyakrák elleni 

védőoltáshoz. Ezen kívül kiemelt szerepet szeretnénk tulajdonítani a felvilágosításoknak, 

tanácsadásoknak, különböző szűrővizsgálatoknak, tehát elsősorban a prevenciós programoknak.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Kisgyermekes anyák elhelyezkedési nehézségei Nyári napközi, gyermekfelügyelet 

A munka és a gyermeknevelés összeegyeztetésének 

nehézségei 

A-típikus foglalkoztatási formákra történő ösztönzés 

A szűrővizsgálatok és védőoltások nehezen 

elérhetőek 

Szűrővizsgálat fontosságának hangsúlyozása, 

védőoltáshoz való hozzájutás segítése 

A nők túlterheltsége Közös programok, önsegítő csoportok létrehozása 

Rejtett családon belüli erőszak Képzés, tréning szervezése az érintett szervezetek 

számára 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

Településünkön a 2011-es adatok alapján a nyugdíjasok száma 769 fő.  

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 337 456 793 

2009 313 448 761 

2010 314 453 767 

2011 311 458 769 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 

A fenti táblázat mutatja a nyugdíjasok számát, nemek szerinti megoszlását. A nyugdíjasok száma 

csökkent, ami a lakosságszám csökkenésével magyarázható. Településünkön problémát jelent az 

elöregedés, melyet a korábbiakban elemzett öregedési index tükröz. A nyugdíjas korosztály 

tekintetében a nők magasabb arányban vannak, mint a férfiak.  A nyugdíjas korosztály 60%-a nő, 

míg a férfiak aránya csupán 40%. Településünkön a nyugdíjas nők nagy része egyedülálló, 

segítségre szorulnak, az őket érintő szolgáltatások fejlesztésre, bővítésre szorulnak, mert a 

nyugdíjasok számának növekedésével párhuzamosan nő az ellátások iránti igény is. Az elmúlt 

évben téli közfoglalkoztatás keretein belül néhány idősnek segítséget tudtunk nyújtani a hó 

eltakarításában, tűzifa bekészítésében. Az igény nőt, illetve sokaknak lett volna igénye arra, hogy a 

közfoglalkoztatottak a tavaszi kerti és házkörüli munkákban is segítsenek. 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

  időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 2 

2009 2 

2010 1 

2011 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Időskorúak járadékában településünkön az elmúlt években 1-2 fő részesült, ami azt jelenti, hogy 

szinte minden nyugdíjas rendelkezik valamilyen biztos jövedelemmel. Településünkön a nyugdíjas 

korosztály jövedelmi biztonsága nagyon jó, hiszen számukra a nyugdíjellátás biztos forrást jelent. 
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Ma már egyre inkább több példa van arra, hogy a családban élő nyugdíjasok támogatják anyagilag 

gyermekeiket, unokáikat.    

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idős korosztály elhelyezkedési esélye csekély, egyrészt a környéken kevés a munkalehetőség, 

másrészt az 50 év feletti korosztályt a munkavállalók nem szívesen alkalmazzák. 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

 
Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

 fő fő % 

2008 129 11/8,5% 

2009 177 15/8,5% 

2010 174 19/10,9% 

2011 137 11/8% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  

 

A regisztrált munkanélküliek körében, az 55 év felettiek aránya az utolsó vizsgált évben 8% volt. A 

2010-es évhez képest az 55 év feletti munkanélküliek száma településünkön csökkent.  

 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen) 

 

Településünkön nincs kifejezetten az időseket érintő foglalkoztatási program. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetésről nem áll rendelkezésünkre adat. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 
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Kéthelyen az idősek számára a közszolgáltatások t jól elérhetőek. 

A közösségi élet gyakorlásához megfelelő helyet biztosít a nappali ellátás keretében az idősek 

klubja.  

 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

  64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 fő fő % 

2008 430 50 11,63 

2009 417 50 11,99 

2010 422 50 11,85 

2011 421 50 11,90 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Településünkön a nappali ellátásban részesülők száma 50 fő. Körülbelül a lakosság 12%-a részesül 

az ellátásban. A nappali ellátás keretein belül lehetőség van közös programokon való részvételre. A 

nappali ellátásban résztvevők számos programon vehetnek részt. Minden évben megrendezésre 

kerül az idősek számára karácsonyi műsor, farsang, szilveszteri program, kirándulások, közös 

filmnézés, felolvasások. Sajnálatos módon a tapasztalatok azt mutatják, hogy az idősebb korosztályt 

nehéz otthonról kimozdítani.  

Kéthelyen problémát jelent, hogy sok idős ember rossz fizikai állapota következtében nem tud 

eljutni a programokra. A problémára megfelelő megoldást jelentene a település számára falubusz 

beszerzése, mellyel nem csak a programokra, hanem esetleges orvosi ellátásokhoz való hozzájutást 

is megkönnyíthető az idősek számára.  

A közösségi közlekedés településünkön jó, számos járat indul munkanapokon a környező nagyobb 

városokba. Marcaliba munkanapokon 32 járat indul, azonban aki nincs olyan fizikai állapotban, 

nem tudja igénybe venni a buszjáratokat. 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az idősek a háziorvosi ellátást könnyen igénybe tudják venni. A szakellátásokhoz való hozzáférés 

nem megoldott, mivel településünkön nincs szakellátás. Az idős vagy rossz közlekedőképességű 

lakosok sok esetben nem jutnak el megfelelő szakorvosi vizsgálatokra, községi rendezvényekre. A 

fentebb említett falubusz nyújthat megfelelő megoldást.  

Szociális alapszolgáltatások keretein belül Kéthelyen elérhető az étkezés, a házi segítségnyújtás és a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.  

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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Településünkön, a kulturális programokon szívesen vesznek részt a jó egészségi állapotban lévő 

nyugdíjas korosztály. Az idősek nagy része rendszeresen látogatja helyi templomot, heti több 

alkalommal vannak jelen a misén. Településünkön van asszonykórus, hímző szakkör, dalkör, nyitott 

klub az idős korosztály számára.  

Községi könyvtárunk látogatottsága is évről évre nő az idősebb lakosság körében.  

A Kéthelyen élő idős korosztály többsége nem jár színházba, illetve moziba.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai jártassága évről évre javul. Egyre többen használják már napi 

rendszerességgel a számítógépeket, internetet. Az összes lakosságszámhoz viszonyítva jóval 

alulmarad informatikai tudásuk, azonban egyre több nyugdíjas szeretne megismerkedni a 

számítógépek használatával.  

 

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

 

 Kéthelyen a nappali ellátás keretében lehetőség van időskorúak foglalkoztatására. A nappali ellátás 

50 férőhelyes, kihasználtsága 100%-os. Lehetőség van filmnézésre, kártyázásra, beszélgetésre. Ezen 

kívül heti rendszerességgel van gyógytorna. Évente több alkalommal vannak zenés programok, 

kézműves napok. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nehéz fizikai munkát nem tudnak elvégezni Téli közfoglalkoztatás bővítése 

Kerti munkálatokhoz, udvar rendben tartáshoz 

nincs segítségük 

Közfoglalkoztatás bővítése, bértámogatások 

igénybevétele 

Rossz közlekedőképesség, szakellátások, 

programok elérhetetlensége 

Falubusz beszerzése 

A társadalmi élet kerülése Az idősek aktivitásának növelése, programok 

bővítése 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény alapján: 

Fogyatékos személy: az, aki érzékszervi- így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során. 

A fogyatékossággal élők számára vonatkozóan pontos adatok nincsenek. Számukat csak 

megközelítőleg tudjuk meghatározni, az alapján, hogy mennyien veszik igénybe a támogatásokat és 

ellátásokat, azonban az ellátások között is átfedések vannak.  

Településünkön található a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona. 2006-ban 

történt a lakók településünkre történő integrálása. A Fővárosi Önkormányzat finanszírozása mellett 

pályázati forrásokból biztosítják a szolgáltatást az ellátottak számára. Az otthon egy központi 

épületből és 4 telephelyből áll, melyek a község belterületén helyezkedik el, így a településen a 

sérült, illetve az ép emberek egy közösséget alkotnak. A családi házas jelleg lehetővé teszi, hogy a 

lakók részt vegyenek a község életében az integráció és az esélyegyenlőség megvalósulása 

érdekében. A gondozottak mentális szintjüknek, egészségi állapotuknak megfelelően vannak 

elhelyezve a különböző, speciális igényeknek, állapotoknak megfelelő telephelyeken. A központi 

épületben jelenleg 120 lakó él, míg a családi házas jellegű otthonokban 94 fő, így összesen 214 

értelmi fogyatékos személy. Az ellátottak számára igyekeznek a legmegfelelőbb környezetet 

kialakítani. Számos fejlesztő, rehabilitációs, illetve szocioterápiás foglalkoztatási formákkal tartják 

szinten, illetve fejlesztik képzett szakemberek a gondozottakat. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Kéthely településén a fogyatékkal élők száma a helyi lakosság körülbelül 10%-a. A nem 

lakóotthonban élő fogyatékkal élők a lakosság körülbelül 0,5%-a, akik főként mozgásukban 

korlátozottak.  

Iskolai végzettség tekintetében a korábbi évtizedekhez viszonyítva jobbak az eredmények, azonban 

még így is alulmarad a fogyatékos személyek iskolai végzettsége a lakosság végzettségéhez 

viszonyítva.  
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 81 - 

2009 70 - 

2010 57 - 

2011 49 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma a fenti adatok alapján 

csökkent. 

 

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 

Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás tekintetében nagyon rosszak az arányok. Alacsonyak a 

mutatók mind országosan, mind pedig helyi szinten. Országosan körülbelül a fogyatékosok 9-10%-

a van jelen a munkaerőpiacon, míg Kéthely településen az 1%-ot sem éri el. A lakóotthon keretein 

belül tudják foglalkoztatni a fogyatékkal élőket, mely egyben terápiás, felkészítő foglalkoztatás is.  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A fogyatékkal élők munkaerőpiacon való elhelyezkedése rosszabb, mind az országos, mind pedig a 

helyi adatok mutatják, hogy nagyon kevesen vannak jelen a munkaerőpiacon. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Helyi önkormányzatunk által fenntartott, kifejezetten a fogyatékkal élő személyek önálló életvitelét 

támogató szolgáltatás nincs. Az étkeztetés, a házigondozás, a nappali ellátás és a családsegítés 

keretein belül vehetőek igénybe fogyatékkal élő személyek számára is az ellátások.  

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

  
önkormányzati fenntartású 

intézményben  

egyházi fenntartású 

intézményben 

civil fenntartású 

intézményben  

2008 0 - - 

2009 0 - - 

2010 0 - - 

2011 0 - - 

2012 0 - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
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A táblázat mutatja, hogy az elmúlt években fogyatékos személy nem vette igénybe a nappali 

ellátást. Kéthelyen a nappali ellátás az önkormányzat fenntartása alatt működik, egyházi, illetve 

civil fenntartású intézmény jelenleg nincs községünkben. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Településünkön nincs kifejezetten, a fogyatékkal élőkre vonatkozó pénzbeli illetve természetbeni 

ellátás. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Egyenlő esélyű hozzáférés: 

a) a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő 

állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és 

kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, 

értelmezhető és érzékelhető, 

b) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, 

mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a 

nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, 

valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen 

használhatók, 

c) az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, 

látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, 

értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára 

akadálymentes. 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Kéthely Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek akadálymentesítettek, azonban a 

legtöbb esetben nem megfelelően lettek kialakítva a rámpák, mozgáskorlátozottak számára nem 

biztosított az épületek biztonságos hozzáférhetősége. 
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 

épületek akadálymentesítettsége 

A kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés nem megfelelően biztosított. A helyi kultúrház 

akadálymentesítése nem a mozgáskorlátozottak igényeinek megfelelően lett kialakítva, így az ott 

tartott rendezvényeken kerekesszékben ülők nem tudnak részt venni. A honlapunk jelenleg még 

nincs akadálymentésítve, e problémák megoldása fontos szempont az esélyegyenlőségi programunk 

megvalósítása során.  

A szolgáltató épületek akadálymentesítése többnyire az előírásoknak megfelelő, 

mozgáskorlátozottak számára is könnyen elérhető, azonban látás és hallássérültek számára nincs 

megoldva a közszolgáltatások területén az akadálymentesítés.  

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Kéthely tekintetében az önkormányzat épületei és a helyi boltok közül csak néhány 

akadálymentesített megfelelően.  

 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Kéthely tekintetében elmondható, hogy a közösségi közlekedés szinterei, a járdák többnyire 

akadálymentesek. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Településünkön nem áll rendelkezésre fogyatékosok nappali intézménye. Nincsenek akadálymentes 

távolsági buszjáratok. Kéthely környékén emelő-berendezéssel ellátott vasúti állomás 

Balatonszentgyörgy, Fonyód és Keszthely településen található. Az átlagos vasúti kocsikat 

mozgásában korlátozott személy nem tudja használni, mivel az ajtók keskenyek, így emelő-

berendezéssel ellátott állomásokon sem megoldott a ki-és beszállás. A községtől 7-km-re lévő 

Marcali városban működik támogató szolgálat, mely kifejezetten mozgássérülteknek biztosít ellátást 

Kéthely településen egyaránt. 

Kéthelyen nem található fogyatékosok nappali intézménye, erre, egyelőre nincs igény a fogyatékos 

gyerekek alacsony létszáma és a gyógypedagógiai, módszertani iskola közelségének köszönhetően. 
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A településen élő, fogyatékos gyermekek a településünktől 7 km-re lévő módszertani iskolában 

töltik napjaikat, így megoldott a fejlesztésük, illetve a felügyeletük egyaránt.  

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Helyi szinten igénybe vehető szolgáltatás az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali 

ellátás. Az elmúlt években a szociális szolgáltatásokat átlagosan 2 fogyatékkal élő fő vette igénybe, 

kivételt képez a házi segítségnyújtás, melyet nem vett igénybe fogyatékkal élő. 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Rossz, illetve hiányos akadálymentesség  A közintézmények, illetve a település honlapjának 

akadálymentesítése  

Alacsony foglalkoztatottság Foglalkoztatok motiválása fogyatékos személyek 

foglalkoztatására 

Közösségi élet elkerülése Közösségi programok szervezése 

Az emberek távolságtartó viselkedése Programok, melyek megismertetik a különböző 

fogyatékossági formákat és az ebből adódó 

nehézségeket a településünkön élőkkel. 

 



 57 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Kéthelyen a közfeladatokat a helyi önkormányzat biztosítja. Érdekvédelmi szervezetek nincsenek. 

Az önkéntesség jelenleg nem meghatározó településünkön.  

 

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

bemutatása 

 

Az helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat és az egyház közötti partnerség, 

együttműködés jó.  

 

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

 

● Együttműködési Megállapodás Marcali Város Önkormányzatával a szilárd hulladék 

közszolgáltatásra. 

● Együttműködési Megállapodás Védőnői Szolgálat közös működtetésére (Kéthely és 

Somogyszentpál) 

● Gyermekjóléti és Mikrotérségi Társulás 

● Önkormányzatok Szociális Mikrokörzeti Társulása 

● Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 

 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A helyi roma nemzetiségi önkormányzat helyi gazdálkodással és munkahelyteremtéssel segíti a 

helyi romákat.  

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
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Civil szervezetek nem vesznek részt a célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenységben.  

 

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

 

For-profit szereplők nem vesznek részt a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.  

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének folyamatába 

 

A helyi esélyegyenlőségi programot az önkormányzat által fenntartott intézmények és a helyi 

szolgáltatókkal együttműködve terveztük. Az esélyegyenlőségi terv során fórum által biztosítottuk a 

partnerek közreműködését.  

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program megvalósulásához elengedhetetlennek tartjuk a nyilvánosság 

bevonását. A program tervezésénél meghatározásra kerültek a nyilvánosság számára elérhető helyi 

médiumokban történő közzététel. Elsősorban a honlapon, helyi kiadványokon, szórólapokon 

keresztül szeretnénk megismertetni a község lakosaival az esélyegyenlőségi programunkat. A minél 

szélesebb körű nyilvánosság elengedhetetlen a programok maximális megvalósulásához. 

A nyilvánosság számára elengedhetetlennek tartjuk a programok megvalósulásával kapcsolatos 

rendszeres beszámolót, tájékoztatásokat.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1. Munkanélküliség 

2. Képzetlenség 

3. Életvezetési problémák 

4. Roma hagyományok elévülése 

1. Közfoglalkoztatás bővítése 

2. Piacképes szakmák, 

Képzőhelyekkel való 

egyttműködés 

3. Életvezetési tanácsadás 

4. Roma hagyományőrző nap 

Gyermekek 

1. Tisztálkodás és megfelelő 

étkezés hiánya 

2. Hiányos szülő-gyermek 

kapcsolat 

3. Hátrányos helyzetű gyermekek 

társadalmi életből való 

kiszorulása 

4. Szünidő alatti 

gyermekfelügyelet és programok 

hiánya 

5. Háztáji gazdálkodás 

ismereteinek hiánya 

1. Rendszerességre nevelés az 

óvodában, felvilágosítások, 

tanácsadások 

2. Közös szülő-

gyermekfoglalkozások 

3. A hátrányos gyermekek 

támogatása 

4. Családi napközi 

 

5. Iskolai konyhakert művelése 

Idősek 

1. Otthoni munka ellátásának 

nehézségei 

2. Rossz közlekedőképesség, 

szakellátásokhoz való 

hozzáférhetőség nehézsége 

3. A társadalmi élet beszűkülése 

1. Közfoglalkoztatás bővítése 
 

2. Falubusz beszerzése 

 

3. Az idősek aktivizálása 

Nők 

1. Kisgyermekes édesanyák 

munkaerő-piaci 

elhelyezkedésének nehézségei, 

munka és a gyermeknevelés 

összeegyeztetésének nehézségei 

2. A szűrővizsgálatok és a 

védőoltások nehéz 

hozzáférhetősége 

3. Rejtett családon belüli erőszak 

1. Gyermekfelügyelet, családi 

napközi 
 

2. Támogatások bővítése a 

védőoltások, szűrővizsgálatok 

elérhetőségére 

 

 

3. Képzés, tréning szervezése az 

érintett szakemberek számára 

Fogyatékkal 

élők 

1. Rossz és hiányos akadálymentes 

környezet 

2. Hiányos közösségi részvétel 

3. Negatív emberi hozzáállás a 

fogyatékossághoz 

1. Közintézmények és a helyi 

honlap akadálymentesítése 

2. Közösségi programok szervezése 

3. Programok, melyek 

hozzájárulnak a lakosok 

elfogadó magatartásához, 

empátia hangsúlyozásához 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1. Az esélyegyenlőség 

témakörének megismertetése 

2. Roma hagyományok felerősítése 

3. Információszolgáltatás 

elősegítése 

4. Szakképzettek számának 

növelése 

5. Közfoglalkoztatás bővítése 

1. Települési és kisebbségi 

önkormányzat, szociális szolgáltató 

központ, védőnő, háziorvos, 

pedagógusok 

2. Kisebbségi Önkormányzat, 

művelődésszervező, lakosság 

Önkormányzat, szociális szolgáltató 

központ 

Önkormányzati vezetők, Munkaügyi 

Központ 

Gyermekek 

1. Szülő-gyermek kapcsolat 

javítása 

2. Nyári gyermekfelügyelet 

biztosítása 

3. Lakhatási körülmények javítása 

Óvoda, szülők 

Óvoda, Önkormányzat 

Önkormányzat, lakástulajdonosok 

Idősek 

1. Az időseket érintő betörések 

számának csökkentése, 

bűnmegelőzés 

2. Házkörüli munkához való 

segítségnyújtás 

3. Falubusz beszerzése az idősek 

mobilitásának elősegítéséhez, 

közösségi élet eléréséhez 

 

Rendőrség, Szociális Szolgáltató Központ 

Önkormányzat, Szociális Szolgáltató 

Központ, közfoglalkoztatottak 

Önkormányzat, Szociális Szolgáltató 

Központ, helyi szponzorok 

Nők 

1. Egészségi állapotra való 

odafigyelés ösztönzése, 

szűrővizsgálatok 

Háziorvos, védőnő 

Szociális Szolgáltató Központ, szociális 

szakemberek, rendőrség 
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2. Családon belüli erőszak 

felismeréséhez képzés 

Fogyatékkal 

élők 

1. Te sem vagy más, Te sem vagy 

más! Fogyatékosság 

kérdéskörének megismertetése 

2. Akadálymentes környezet 

biztosítása 

Szociális szolgáltató központ, 

pedagógusok, művelődésszervező  

Önkormányzat, helyi közfoglalkoztatottak, 

fogyatékkal élők 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlően részt vesznek a helyi közéletben.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők hátrányait kompenzáljuk.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges környezetben történő fejlődését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermekvállalás ösztönzését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők integrációjára. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Az esélyegyenlőség tárgykörének megismertetése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A problémakört kevesen ismerik, kevesen tudják megfelelően 

értelmezni 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: A problémakör megismertetése 

Középtáv: A problémakör elfogadtatása 

Hosszútáv: Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos gondolkodásmód 

alkalmazása a döntéshozók és a lakosság körében. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Érzékenyítő tréning a döntéshozók, vezetők, munkaadók körében. 

Képzések szervezése a szociális területen dolgozók számára. 

Lakossági rendezvények szervezése. 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat, jegyző, önkormányzati intézmények dolgozói, Roma 

kisebbségi önkormányzat 

Partnerek Lakosság, háziorvos, védőnő, pedagógusok, tréning és képző intézmények 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014.10: tréning megszervezése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A programon való részvételi arány.  

Az attitűd és gondolkodásmódra gyakorolt megfelelő hatás elérése.  

Az esélyegyenlőség ismertté válik. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség, figyelemfelkeltő és aktivizáló program a tréning során 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi erőforrás, pályázatok 
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Intézkedés címe: Adósságkezelés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Településünk lakosai számára egyre inkább nehézséget okoz a havi 

közműszámlák kiegyenlítése. Az elmaradt számlák felhalmozódása 

sok család életében jelentős gondot okoz. A tartozások súlyos 

következménye, hogy kikapcsolják a háztartásokban a 

közműszolgáltatásokat.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: a lakosság részére képzett adósságkezelési szakember elérhető 

legyen  

Középtáv: az adósságok felhalmozódásának elkerülése, a számlák időben 

történő kiegyenlítésének elősegítése, köztartozások és a szolgáltatások 

kikapcsolásának megelőzése 

Hosszútáv: a településen élők életkörülményeinek javulása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 A Szociális Szolgáltató Központ munkatársai részére adósságkezelési 

tréning szervezése. 

A lakosság körében felmérni, hány családot veszélyeztet a 

közműtartozások felhalmozódása. 

A lakosság tájékoztatása plakátokkal, szórólapokkal, honlapon a 

családsegítő szolgálat tevékenységéről, az adósságkezelés lehetőségeiről, 

igénybevételének feltételeiről. 

Folyamatos adósságkezelési tanácsadás a településen élők részére. 

 

Résztvevők és 

felelős 
Szociális Szolgáltató Központ 

Partnerek Helyi Önkormányzat, lakosság 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2015. 07-ig családgondozók tréningen való részvétele 

2015. 08: a lakosság tájékoztatása a szolgáltatásról 

2015.09-től: folyamatos adósságkezelési tanácsadás a családok részére 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 A tanácsadást igénybe vevők száma.  

A közműtartozásokat felhalmozottak számának csökkenése.  

Az eladósodott családok számának csökkenése. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs megfelelő anyagi erőforrás a támogatásokhoz. Költségvetés, 

pályázatok igénybevétele. 

Nem alakul ki megfelelő együttműködés. Tájékoztatás a kötelező 

együttműködésről. 

Szükséges 

erőforrások 
Humán erőforrás, önkormányzati költségvetés 
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Intézkedés címe: Roma hagyományok 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A roma hagyományok folyamatosan feledésbe merülnek. Már a roma 

származású kisgyermekek sem ismerik leszármazottaik hagyományait, 

történetüket.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: A roma hagyományok feléledésének kezdeményezése. A 

lakosok érdeklődésének felkeltése a hagyományok és a romák történetei 

iránt.  

Középtáv: Közös programok a roma és a nem roma lakkosság számára, 

roma tánccsoport létrehozása, a hagyományok megismertetése mind a 

fiatal, mind az idősebb korosztállyal.  

Hosszútáv: A közösségi élet aktiválása, a roma identitás erősítése, egymás 

megismerése, elfogadásának és hagyományainak tiszteletben tartásának 

erősítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Roma lakosok felkeresése, kapcsolatfelvétel 

Hagyományok, szokások és ötletek megvitatása 

Tánccsoport szervezése 

Hagyományőrző Roma nap megrendezése, programokkal, roma ételek 

elkészítésével, előadás szervezés a cigányság múltjáról, történetükről, híres 

romák életének bemutatása, meghívása vendégelőadóként  

Résztvevők és 

felelős 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Partnerek Helyi lakosok, önkormányzat, művelődésszervező  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2014. 01: a célcsoport és a résztvevők bevonása, közös egyeztetés, 

hagyományok utáni kutatómunka 

2014. 03: roma tánctanár keresése, a helyi lakosok aktivizálása a 

tánccsoport megalakítása 

2014. 04: a Roma nap szervezése, kapcsolatfelvétel esetleges 

szponzorokkal 

2014.05: Hagyományőrző Roma Nap lebonyolítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A programokon és a programokban résztvevő helyi lakosok aránya. 

Az évente megrendezésre kerülő roma nap fenntarthatósága, érdeklődési 

arány a téma iránt. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Motiváltság hiánya, anyagi erőforrás hiánya. Szponzorok, pályázatok 

keresése 

Szükséges 

erőforrások 
pályázatok 
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Intézkedés címe: Az információáramlás a honlapon! 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településünk honlapján nincsenek kellő információk az 

esélyegyenlőséggel, a jogsegéllyel, diszkriminációs ügyekkel 

kapcsolatban, melyek kellő tájékoztatást nyújthatnak az adott 

problémakörrel érintett személyeknek.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A honlap korszerűsítése. 

Esélyegyenlőségi link, mely alá feltölthető és közzétehető a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programunk. 

Jogsegély szolgálattal, diszkriminációs ügyekkel kapcsolatos információk, 

elérhetőségek elérhetőek. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkája és 

elérhetősége könnyen és gyorsan hozzáférhetővé válik a lakosok számára. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A honlapra történő esélyegyenlőségi link létrehozása. 

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk, elérhetőségek összeírás. 

A link alá az esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk és a Helyi 

Esélyegyenlőségi program feltöltése. 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzati rendszergazda 

Partnerek Önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. 03: A honlapra történő feltöltés. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A településen élők körében nő a tájékozottság az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatban. 

Az információk által kevésbé maradnak rejtve a hátrányos 

megkülönböztetések. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges 

erőforrások 
Nincs szükséges erőforrás 
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Intézkedés címe: Információszolgáltatás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településünkön nincs megfelelő és könnyen elérhető 

információszolgáltatás. A helyi lakosok nem tudják, hogy különböző 

esetekben, krízisekben, deviancia megjelenése esetén milyen 

szakemberhez fordulnak, milyen segítséget vehetnek igénybe. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: Az információ minden helyi lakoshoz jusson el. 

Középtáv: Az információszolgáltatással az egyének könnyebben vesznek 

igénybe szolgáltatást, ellátásokat. 

Hosszútáv: Javul a helyi lakosok életszínvonala, a szolgáltatások 

igénybevételével. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A helyi televízióba, honlapra és a hirdetőtáblákon az információk 

feltüntetése. A segélyvonalak, jogsegély szolgálat, betegjogi képviselő, 

ellátott jogi képviselő, gyermekjogi képviselő, addiktológia ellátások, 

pszichiátriai ellátások, családgondozók, és szociális gondozók 

elérhetősége, munkájuknak rövid ismertetése. 

Résztvevők és 

felelős 
Szociális Szolgáltató Központ 

Partnerek Helyi tv üzemeltetője, önkormányzat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. 12: az információk közzététele 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A lakosok körében több ember keresi fel a megfelelő szakembereket. 

Az ellátások könnyebben hozzáférhetőek. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem minden lakoshoz érnek el a szükséges információk. 

Szükséges 

erőforrások 
Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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Intézkedés címe: Szakképzettséggel könnyebb! 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, lemorzsolódás a 

szakiskolákban 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú: motiváltság növelés, a szakma tanulás fontosságának 

hangsúlyozása 

Középtávú: képzés beindítása 

Hosszú távú: sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedés  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- érintettek felderítése 

- adatbázis az érintettekről 

- motiváltság növelése 

- munkaerő-piaci lehetőségek feltérképezése 

- piacképes képzés megszervezése 

- elhelyezkedés segítése 

Résztvevők és 

felelős 
Helyi iskola, önkormányzat, alacsony iskolai végzettségű lakosok 

Partnerek Képzőhelyek, oktatási intézmények, munkaügyi központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2016: igény és képzettségi szint felmérése 

2018: Adatbázis készítése, piacképes szakképzés szervezése 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A résztvevők aránya a képzettséget szerzettek arányához, a képzettséget 

szerzettek közül, a munkát vállalók száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Alacsony részvétel, lemorzsolódás a képzésen. Motiváltság növelése 

Szükséges 

erőforrások 
Pályázatok, központi költségvetés 
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Intézkedés címe: Munkanélküliség csökkentése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Munkahelyek hiánya, képzetlenség, tanulás iránti motiváció hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 

Közfoglalkoztatás bővítése, több munkaképes korú bevonása, teljes idejű 

foglalkoztatása. Helyi vállalkozók bevonása. 

Rövidtávú: felmérni a munkanélküliek képzettségét, kompetencia alapú 

felmérés a munkaüggyel, motiváltság növelése 

Középtávú: adatbázis a munkanélküliek szakképzettségéről, iskolai 

végzettségéről 

Hosszú: foglalkoztatottak számának növelése, munkanélküliség 

csökkentése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Szakképzetlenek feltérképezése. 

Adatbázis készítése az iskolai végzettség arányairól. 

A munkanélküliek bevonása a közfoglalkoztatásba 

Résztvevők és 

felelős 
Munkanélküliek, önkormányzati vezetők 

Partnerek Munkaügyi központ, helyi vállalkozók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2017. 02: a munkanélküliek helyzetének feltérképezése 

2017. 05: adatbázis elkészítése a munkanélküliekről 

2017. 07: a foglalkoztatottság bővítése, munkalehetőségek felmérése 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A munkanélküliek közül, hány fő bevonása sikerült. Milyen arányban 

változott a munkanélküliség. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Együttműködés hiánya, anyagi erőforrás hiánya. Alacsony motiváció. 

Szükséges 

erőforrások 
Központi költségvetés, pályázatok 
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Intézkedés címe: A játék újratanulása! 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A szülők nevelésében egyre kevesebb szerep jut a játék 

hangsúlyozására. Háttérbe kerülnek a közös szülő-gyermek játékok. 

Hiányosak a szülő gyermek kapcsolatok, sok esetben rossza a 

kommunikáció a szülő és gyermekek között. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: közös és érdekes programok, foglalkozások szülők és 

gyermekeik számára 

Középtáv: A szülők játékra nevelése, a játék fontosságának és jó hatásának 

hangsúlyozása a gyermek fejlődésében 

Hosszútáv: A szülő és gyermek kapcsolatok javulnak, a gyermekek 

körében háttérbe kerülnek a számítógépek és előtérbe a közös játékok a 

szülővel, kortársakkal, a társas kapcsolatok bővítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A szülőkkel történő kapcsolatfelvétel 

A játékra nevelő programok megszervezése 

A program hirdetése plakátokon, helyi televízióban, helyi honlapon és az 

óvodában a szülők tájékoztatása 

A program megrendezése 

Résztvevők és 

felelős 
Óvoda 

Partnerek Szülők, gyermekek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2014. 05: kapcsolatfelvétel a résztvevőkkel, programok és játékok 

összeállítása 

2014. 06: hirdetés 

2014. 09: a program folyamatos megrendezése az óvodában. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A szülők részvételi aránya a programokon, a gyermekek életminőségének 

javulása. A közösségi élet aktivizálódása  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség 

Szükséges 

erőforrások 
Önkormányzati költségvetés 
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Intézkedés címe: Gyermekfelügyelet, családi napközi 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Kisgyermekes szülők esetében nehezebb az elhelyezkedés, az óvodai 

szünidő alatt a szülőnek nehézséget okozhat a gyermekek 

felügyeletének biztosítása. 

A szülő rákényszerül, hogy éves szabadságát az óvoda nyitva 

tartásához igazítva vegye igénybe, ami nem minden esetben 

megoldható, mivel a munkáltatók nem az óvoda nyitva tartásához 

igazítják éves leállásukat. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: helyzet és igényfeltárás a szükséges lépésekről és a 

kisgyermekes szülők igényeinek megismerése 

Középtáv: nyári gyermekfelügyelet biztosítása 

Hosszútáv: családi napközi által a szülő munkahelye nem kerül veszélybe, 

rugalmasabban tudja beosztani szabadságát 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés 

Pályázati lehetőségek felmérése 

Megfelelő hely biztosítása a gyermekek számára 

Szakképzett munkaerők bevonása 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, Óvoda, művelődésszervező 

Partnerek Helyi alapítványok, családgondozók, helyi gyermekes családok 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2013-2018: 

 igényfelmérés 

 a családi napközi szervezése, hirdetése 

 a napközi beindítása 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A családi napközi férőhelyeinek kihasználtsága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs megfelelő számú jelentkező, hiányos anyagi erőforrás 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és anyagi erőforrás, pályázatok 

 

 



 71 

 

Intézkedés címe: Szebbé tenni otthonunk! 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Rossz, nem biztonságos lakáskörülmények, nem megfelelő higiéniás 

környezet 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: a lakások helyzetének megismerése, problémák feltárása 

Középtáv: a lakástulajdonosok környezetüket rendben tartják, értékeiket 

megőrzik, javul a környezeti higiénia 

Hosszútáv: lakáskörülményeken történő javítás, egészségesebb környezet 

kialakítása a rászorultak körében. Egészségi állapot javulása. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A lakások állapotának felmérése, szakképzett munkanélküliek felderítése 

Vállalkozók bevonása. 

Lakástulajdonosokkal történő megállapodás a közös munkáról, higiénia 

megőrzéséről és az értékmegőrzésről. 

Lakások felújítása, nyílászáró csere, tető felújítás, tisztító meszelés. 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzati vezetők, lakástulajdonosok 

Partnerek Helyi lakosok, helyi vállalkozók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2013-2018: 

 állapotfelmérés 

 egyeztetés a vállalkozókkal, lakosokkal 

 tulajdon megóvásra, higiénia fenntartásának fontosságára irányuló 

megállapodások megkötése 

 lakás-felújítási munkálatok megkezdése 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A lakáskörülmények javulása.  Olcsóbb rezsiköltségek a lakások 

tulajdonosai számára. A tiszta és rendezett lakókörnyezet. Egészségesebb 

környezet. A település vonzerejének növekedése. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem vigyáznak a felújított lakások állapotára. Nincs megfelelő anyagi 

forrás. 

Szükséges 

erőforrások 
Pályázati források 
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Intézkedés címe: A nők egészségéért! 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A nők körében nem sokan vesznek részt az évenkénti megelőző 

szűréseken. A méhnyakrák elleni védőoltást sokan nem tudják 

megfizetni. A méhnyakrák nagyon gyakori betegség a nők körében, 

mely lényeges egészségállapot romláshoz, az élettartam rövidüléséhez 

vezet. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: A szűrővizsgálatok által a betegség megelőzése. 

Középtáv: A méhnyakrák elleni oltás minél szélesebb körben történő 

alkalmazása. 

Hosszútáv: A nők egészségi állapotának megőrzése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A nők, lánygyermekek körében a szűrővizsgálaton történő megjelenés 

hangsúlyozása. 

Tájékoztatás a szűrővizsgálatok fontosságáról, a betegség 

következményeiről. 

A lánygyermekek beoltása a méhnyakrák elleni védőoltással. 

Résztvevők és 

felelős 
Védőnő, Szociális Szolgáltató Központ, Háziorvos 

Partnerek Önkormányzat, nőgyógyász szakorvos 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2016. 01: adatbázis a lánygyermekek születési évszámáról 

2016.02: a program hirdetése 

2016. 03: előadások szervezése a betegségről, védőoltás szerepéről 

2016. 05: szűrővizsgálatok szervezése 

2016. 09: az oltások beadása az érintett korosztály számára  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az előadáson résztvevők aránya. 

A szűréseken megjelentek aránya. 

A védőoltáshoz sikeresen hozzájutók száma. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi erőforrás hiánya, a lánygyermekeknek szükséges védőoltás magas 

ára. 

Szükséges 

erőforrások 
Pályázati források 
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Intézkedés címe: A rejtett családon belüli erőszak ellen! 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A családon belüli erőszakok számáról előfordulásuk gyakoriságáról 

nem rendelkezünk információval. A nők, az őket érintő bántalmazást 

többnyire eltitkolják, mert szégyent éreznek a történtek miatt vagy 

mert beletörődnek helyzetükbe. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid: a szakemberek körében a felismerés, beavatkozási lehetőségek 

ismertetése. A bántalmazás jeleinek, jogi szabályozásnak a megismerése. 

Közép: a szakemberek által szerzett ismereteiknek megfelelő 

beavatkozások 

Hosszú: hatékony segítségnyújtás a bántalmazott nők számára 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A segítő szakemberekkel, pedagógusokkal, történő kapcsolatfelvétel. 

Tréning, képzés keresése, képzőhellyel történő kapcsolatfelvétel. 

Helyszín biztosítás. 

Egyeztetés a résztvevőkkel. 

A tréning lebonyolítása. 

 

Résztvevők és 

felelős 

Szociális szolgáltató központ vezetője, Szociális szakemberek, 

családgondozók, védőnő, háziorvos, pedagógusok, házi gondozók.  

Partnerek Képzőhely 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2014. 05: az érintett szakemberekkel történő kapcsolatfelvétel 

2014: képzés megszervezése, szakoktató meghívása és a képzés 

lebonyolítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A tréninget sikeresen elvégző szakemberek száma. 

A gyakorlatban a beavatkozások sikeres alkalmazása. 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A látencia továbbra is fennáll.  

Szükséges 

erőforrások 
Pályázatok, központi költségvetés 
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Intézkedés címe: Nyugdíjasok bűnmegelőzési programja 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az egyedül élő nyugdíjasok bátran és szívélyesen engednek be 

otthonaikba idegen embereket. A közelmúltban több lopás is történt a 

túlzott bizalmuk következtében. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: az idősek gondolkodásmódjának változása, a bűnözök 

módszereit, megismerik 

Középtáv: az egyedül élő idős emberek elővigyázatosabbak lesznek 

Hosszútáv: csökken az időseket érintő lopások száma 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Az idősek felkeresése, igényfelmérés 

A rendőrséggel való kapcsolatfelvétel 

Bűnmegelőzési program szervezése és hirdetése 

Program lebonyolítása 

 

Résztvevők és 

felelős 
Szociális Szolgáltató Központ, művelődésszervező, helyi idős lakosság 

Partnerek Rendőrség 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2014. 04: igényfelmérés, adatbázis elkészítése az idősekről 

2014. 05: a rendőrséggel való kapcsolatfelvétel és egyeztetés, helyszín 

biztosítása 

2014.07: plakátok, hirdetések elkészítése és a célcsoport 

figyelemfelkeltése 

2014. 09: az előadások lebonyolítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az idős korosztály nagy számban részt vesz az előadásokon.  

Figyelmüket sikerül felkelteni a biztonság fontosságára. 

Csökken az idősek kiszolgáltatottsága. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem vesznek részt a programon. Figyelemfelkeltéssel és megfelelő 

megszólítással könnyen bevonhatóak. 

Szükséges 

erőforrások 
Humán erőforrás, pályázatok 
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Intézkedés címe: Az idősekért! 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az idősek nehezen tudják rendben tartani a környezetüket, fizikai 

állapotuk romlása miatt nem vagy csak nehezen tudják a ház körüli 

munkálatokat ellátni (fűnyírás, metszés, leveles összetakarítása, 

hólapátolás, fabekészítés) 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: az idősekre történő odafigyelés növelése, helyzetük 

megismerése 

Középtáv: az idősekkel történő közös munka hatására, javul a közérzetük 

és bővülnek társas kapcsolataik 

Hosszútáv: az idős korosztály életszínvonala emelkedik, csökken a 

munkanélküliség a foglalkoztatás bővítésével 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igény felmérése az idősek körében. Felmérni, hogy milyen munkálatokhoz 

igényelnek segítséget. 

Közfoglalkoztatottak körében munkanélküliek alkalmazása a feladat 

elvégzésére. 

Folyamatos munkavégzés és ellenőrzés. 

Résztvevők és 

felelős 

Szociális Szolgáltató Központ, önkormányzat, közfoglalkoztatottak, helyi 

idős lakosság 

Partnerek Munkaügyi központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2014. 01- ig.: igényfelmérés, az idősek felkeresése, tájékoztatása 

2014. 02: kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal, bértámogatási 

lehetőségek igénybevétele, munkanélküliek foglalkoztatása 

2014.03: a munkavégzés megkezdése 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az idősek életszínvonala és elégedettsége nő.  

Társas kapcsolataik bővülnek. 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Humán erőforrás hiánya, anyagi erőforrás hiánya 

Szükséges 

erőforrások 
Központi költségvetés, pályázatok 
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Intézkedés címe: Falubusz a szolgáltatások könnyebb eléréséhez 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az idősek közlekedőképessége és egészségi állapotának következtében 

nem mernek, vagy nem tudnak egyedül elindulni otthonról, ezáltal 

nem minden esetben vesznek részt a szakrendeléseken, kezeléseken. A 

helyi programokon és rendezvényeken is sok esetben nem tudnak részt 

venni, mert nem megoldott a közösségi helyszínekre való eljuttatásuk.   

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: Falubusz beszerzése 

Középtáv: Az idősek a szolgáltatásokhoz való hozzájutásának elősegítése 

Hosszútáv: Az idősek életminőségének, egészségi állapotának javulása, a 

község életében történő aktivizálódása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés 

Falubusz beszerzése, a buszvezető kinevezése a foglalkoztatottak köréből 

A lakosság tájékoztatása a falubusz igénybevételének lehetőségeiről 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat  

Partnerek Szociális Szolgáltató Központ, helyi idősek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2014.: igény és pályázati lehetőségek felmérés 

2015.: anyagi erőforrás fennállása esetén busz vásárlása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A falubusz teljes kihasználtsága, az idősek részvételi arányának 

növekedése a helyi programokon, rendezvényeken. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi erőforrás hiánya a busz megvásárlásához, pályázatok 

Szükséges 

erőforrások 
Központi költségvetés, helyi önkormányzati költségvetés, pályázatok  
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Intézkedés címe: Te sem vagy más, Te is más vagy! 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A gyermekek nem ismerik, nem értik a fogyatékkal élőket, legtöbb 

esetben idegenkednek azon személyektől, akik valamilyen 

fogyatékossággal élnek. Nehezen fogadják el a másságokat. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid: Közös játékok, közös időtöltés. 

Közép: A gyermekekkel megismertetni a különböző fogyatékosságokat, 

azokkal való együttélés nehézségeit. 

Hosszú: A gyermekek könnyebben alkalmazkodnak, toleránsabbak lesznek 

a fogyatékkal élő személyekkel.  

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Egyeztetés a pedagógusokkal. 

A program meghirdetése, a szülők tájékoztatása. 

Játékok megszervezése. 

Eszközök beszerzése. 

Játékos programok lebonyolítása 

 

Résztvevők és 

felelős 

Általános iskola, Szociális Szolgáltató Központ, művelődésszervező, 

gyermekek 

Partnerek 
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Támogató szolgálat, Roma Kisebbségi 

Önkormányzat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2014.02: egyeztetés a pedagógusokkal 

2014.03: játékokhoz való eszközök beszerzése 

2014.04: program lebonyolítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A gyermekek részt vesznek a programon. A résztvevők hány százaléka 

figyel, érdeklődő. Mennyen vesznek részt a játékokban. Változik-e 

kialakult benyomásuk a fogyatékkal élőkkel szemben. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A gyermekek érdektelensége, mely megfelelő és érdekes programokkal 

elkerülhető. 

Szükséges 

erőforrások 
Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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Intézkedés címe: Akadálymentes környezet!  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen több intézmény nincs megfelelően akadálymentésítve. Az 

adott közintézményeket nem tudják igénybe venni bizonyos 

fogyatékossággal élő lakosok. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: Minden közintézmény megfelelően legyen akadálymentésítve. 

Középtáv: Minden akadályozott személy számára olyan életfeltételek 

legyenek elérhetőek, melyek a társadalom megszokott életmódjának a 

legteljesebb mértékben megfelelnek.  

Hosszútáv: A fogyatékossággal élők helyi közéletben történő részvétele 

növekedjen. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Az intézmények akadálymentességének a felmérése, tervezet elkészítése. 

A fogyatékkal élők felkeresése, javaslataik, igényeik figyelembevétele. 

Vállalkozók és helyi közfoglalkoztatottak által történő átépítés. 

Résztvevők és 

felelős 
Helyi önkormányzat, fogyatékkal élő személyek. 

Partnerek Vállalkozók, szakemberek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2014. 06: az intézmények megközelíthetőségének felmérése 

2014. 07: a fogyatékkal élőkkel történő kapcsolatfelvétel és az igények 

felmérése 

2015. 04: az intézmények akadálymentességének megvalósítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A közintézmények megfelelően használhatóak mindenki számára. 

A fogyatékkal élők életminősége javul, nagyobb arányban vesznek részt a 

helyi közéletben.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs megfelelő anyagi erőforrás, pályázatok útján támogatások elérése. 

Szükséges 

erőforrások 

Pénzügyi erőforrás, központi költségvetés, pályázat, önkormányzati 

költségvetés 
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Intézkedés címe: Akadálymentes holnapkészítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településünk honlapja nem akadálymentes, így a sérültek nem 

tudják önállóan használni. Nincs lehetőségük interneten tájékozódni a 

község eseményeiről, aktuális információiról.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Elérhetővé és használhatóvá tenni a szolgáltatásokat és az információkat 

mindenki számára.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A honlap akadálymentességére vonatkozó rendelet és előírások 

megismerése. 

Ajánlatkérés megfelelő szakembertől. 

Az akadálymentesítés megvalósítása. 

Résztvevők és 

felelős 
Helyi önkormányzat, fogyatékkal élő személyek. 

Partnerek Informatikai szakemberek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2015. 05: az akadálymentességre vonatkozó előírások megismerése 

2015. 06: ajánlatkérés 

2015. 12: a honlap akadálymentességének az előírások szerinti 

megvalósítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az információk elérhetősége könnyebbé válik a látás, illetve hallássérültek 

számára. 

A fogyatékkal élők életminősége javul. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A honlap folyamatos frissítés a látás- és hallássérültek igényeinek 

figyelembevételével. 

Szükséges 

erőforrások 
Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az 

intézked

és 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

Az esélyegyenlőség 

témakörének 

megimsertetése 

Az adott témakört 

kevesen ismerik, 

kevesen tudják 

megfelelően 

értelmezni és 

alkalmazni. Szükséges 

egy tréninget tartani a 

témával kapcsolatban, 

hogy a szakemberek 

megfelelően 

alkalmazzák a HEP-et 

minden területen. 

Az esélyegyenlőség 

megismertetése, 

megfelelően 

alkalmazása. 

  3 hónap   2014.10.30. 

A programon a 

részvételi arány. A 

HEP-ben 

megfogalmazott 

programok 

megvalósulásának és 

alkalmazásának 

aránya. 

pénzügyi 

erőforrás a tréning 

finanszírozásához 

Figyelemfelkeltő és 

aktivizáló program 

a tréning során 

2 Roma hagyományok 

A roma hagyományok 

feledésbe merülnek, 

egyre kevesebben 

ismerik a régi 

hagyományokat és a 

roma csoportok 

történelmét. 

A hagyományok 

megismertetése a helyi 

lakosokkal. Közös 

programok 

szervezésével a 

társadalmi élet 

aktivizálása, a roma 

identitás erősítése. 

  
folyamat

os 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
2014.05.31. 

a programokon részt 

vevő helyi lakosok 

aránya 

humán és 

pénzügyi 

erőforrás 

motiváltság, 

folyamatos 

rendezvények és 

programok 

szervezése 

3 Adósságkezelés 

Településünk lakosai 

számára egyre inkább 

nehézséget okoz a havi 

közműszámlák 

Rövidtáv: a lakosság 

részére képzett 

adósságkezelési 

szakember elérhető 

  
folyamat

os 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

2015.05.31. 

A tanácsadást 

igénybe vevők 

száma. A 

közműtartozásokat 

Humán erőforrás, 

önkormányzati 

költségvetés 

Képzett szakember 

és a lakosság 

tájékoztatása a 

szolgáltatásról. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az 

intézked

és 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

kiegyenlítése. Az 

elmaradt számlák 

felhalmozódása sok 

család életében 

jelentős gondot okoz. 

A tartozások súlyos 

következménye, hogy 

kikapcsolják a 

háztartásokban a 

közműszolgáltatásokat.  

legyen Középtáv: az 

adósságok 

felhalmozódásának 

elkerülése, a számlák 

időben történő 

kiegyenlítésének 

elősegítése, 

köztartozások és a 

szolgáltatások 

kikapcsolásának 

megelőzése 

Hosszútáv: a 

településen élők 

életkörülményeinek 

javulása  

felhalmozottak 

számának 

csökkenése. Az 

eladósodott családok 

számának 

csökkenése.  

4 
Az információáramlás 

a honlapon! 

A településünk 

honlapján nincsenek 

kellő információk az 

esélyegyenlőséggel, a 

jogsegéllyel, 

diszkriminációs 

ügyekkel 

kapcsolatban, melyek 

kellő tájékoztatást 

nyújthatnak az adott 

problémakörrel érintett 

személyeknek.  

A honlap 

korszerűsítése. 

Esélyegyenlőségi link, 

mely alá feltölthető és 

közzétehető a Helyi 

Esélyegyenlőségi 

Programunk. 

Jogsegély szolgálattal, 

diszkriminációs 

ügyekkel kapcsolatos 

információk, 

elérhetőségek 

elérhetőek. Az 

Egyenlő Bánásmód 

Hatóság munkája és 

elérhetősége könnyen 

és gyorsan 

hozzáférhetővé válik a 

  
Folyamat

os 

Helyi 

Önkormányzat és 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

2014.03.31. 

A településen élők 

körében nő a 

tájékozottság az 

esélyegyenlőséggel 

kapcsolatban. Az 

információk által 

kevésbé maradnak 

rejtve a hátrányos 

megkülönböztetések.  

Nincs 
Folyamatos frissítés 

és korszerűsítés 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az 

intézked

és 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

lakosok számára.  

5 Információszolgáltatás 

A településünkön 

nincs megfelelő és 

könnyen elérhető 

információszolgáltatás. 

A helyi lakosok nem 

tudják, hogy 

különböző esetekben, 

krízisekben, deviancia 

megjelenése esetén 

milyen szakemberhez 

fordulnak, milyen 

segítséget vehetnek 

igénybe. 

Rövidtáv: Az 

információ minden 

helyi lakoshoz jusson 

el. Középtáv: Az 

információszolgáltatás

sal az egyének 

könnyebben vesznek 

igénybe szolgáltatást, 

ellátásokat. Hosszútáv: 

Javul a helyi lakosok 

életszínvonala, a 

szolgáltatások 

igénybevételével.  

  
Folyamat

os 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

2014.12.31. 

A lakosok körében 

több ember keresi fel 

a megfelelő 

szakembereket. Az 

ellátások 

könnyebben 

hozzáférhetőek.  

Önkormányzati 

költségvetés, 

pályázatok 

Folyamatos, friss és 

aktuális hírek. 

6 
Szakképzettséggel 

könnyebb! 

Alacsony iskolai 

végzettség, 

szakképzettség hiánya, 

lemorzsolódás a 

szakiskolákban 

Rövidtávú: 

motiváltság növelés, a 

szakma tanulás 

fontosságának 

hangsúlyozása 

Középtávú: képzés 

beindítása Hosszú 

távú: sikeres 

munkaerő-piaci 

elhelyezkedés  

  
igény 

szerint 
Általános iskola 2018.06.30. 

A résztvevők aránya 

a képzettséget 

szerzettek 

arányához, a 

képzettséget 

szerzettek közül, a 

munkát vállalók 

száma 

Pályázatok, 

központi 

költségvetés 

A végzettsége 

szerzett lakosok 

elhelyezkedésének 

elősegítése 

7 
Munkanélküliség 

csökkentése 

Munkahelyek hiánya, 

képzetlenség, tanulás 

iránti motiváció hiánya 

Közfoglalkoztatás 

bővítése, több 

munkaképes korú 

bevonása, teljes idejű 

foglalkoztatása. Helyi 

vállalkozók bevonása. 

Rövidtávú: felmérni a 

munkanélküliek 

képzettségét, 

  
Folyamat

os 
  2017.12.31. 

A munkanélküliek 

közül, hány fő 

bevonása sikerült. 

Milyen arányban 

változott a 

munkanélküliség. 

Központi 

költségvetés, 

pályázatok 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az 

intézked

és 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

kompetencia alapú 

felmérés a 

munkaüggyel, 

motiváltság növelése 

Középtávú: adatbázis 

a munkanélküliek 

szakképzettségéről, 

iskolai végzettségéről 

Hosszú: 

foglalkoztatottak 

számának növelése, 

munkanélküliség 

csökkentése  

8 
Szebbé tenni 

otthonunk!  

Rossz, nem 

biztonságos 

lakáskörülmények, 

nem megfelelő 

higiéniás környezet 

Rövidtáv: a lakások 

helyzetének 

megismerése, 

problémák feltárása 

Középtáv: a 

lakástulajdonosok 

környezetüket rendben 

tartják, értékeiket 

megőrzik, javul a 

környezeti higiénia 

Hosszútáv: 

lakáskörülményeken 

történő javítás, 

egészségesebb 

környezet kialakítása a 

rászorultak körében. 

Egészségi állapot 

javulása.  

  
folyamat

os 

Önkormányzati 

vezetők 
2018.12.31. 

A lakáskörülmények 

javulása. Olcsóbb 

rezsiköltségek a 

lakások tulajdonosai 

számára. A tiszta és 

rendezett 

lakókörnyezet. 

Egészségesebb 

környezet. A 

település 

vonzerejének 

növekedése. 

Pályázati források 
Folyamatos 

ellenőrzés 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 A játék újratanulása! A szülők nevelésében Rövidtáv: közös és   Folyamat Óvoda vezető 2014.11.30. A szülők részvételi Önkormányzati   
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Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az 

intézked

és 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

egyre kevesebb szerep 

jut a játék 

hangsúlyozására. 

Háttérbe kerülnek a 

közös szülő-gyermek 

játékok. Hiányosak a 

szülő gyermek 

kapcsolatok, sok 

esetben rossza a 

kommunikáció a szülő 

és gyermekek között. 

érdekes programok, 

foglalkozások szülők 

és gyermekeik 

számára Középtáv: A 

szülők játékra 

nevelése, a játék 

fontosságának és jó 

hatásának 

hangsúlyozása a 

gyermek fejlődésében 

Hosszútáv: A szülő és 

gyermek kapcsolatok 

javulnak, a gyermekek 

körében háttérbe 

kerülnek a 

számítógépek és 

előtérbe a közös 

játékok a szülővel, 

kortársakkal, a társas 

kapcsolatok bővítése  

os aránya a 

programokon, a 

gyermekek 

életminőségének 

javulása. A 

közösségi élet 

aktivizálódása  

költségvetés 

2 
Gyermekfelügyelet, 

családi napközi 

Kisgyermekes szülők 

esetében nehezebb az 

elhelyezkedés, az 

óvodai szünidő alatt a 

szülőnek nehézséget 

okozhat a gyermekek 

felügyeletének 

biztosítása. A szülő 

rákényszerül, hogy 

éves szabadságát az 

óvoda nyitva 

tartásához igazítva 

vegye igénybe, ami 

Rövidtáv: helyzet és 

igényfeltárás a 

szükséges lépésekről 

és a kisgyermekes 

szülők igényeinek 

megismerése 

Középtáv: nyári 

gyermekfelügyelet 

biztosítása Hosszútáv: 

családi napközi által a 

szülő munkahelye nem 

kerül veszélybe, 

rugalmasabban tudja 

  
Igény 

esetén 

Óvoda vezető, 

művelődésszervező 
2018.09.01. 

A családi napközi 

férőhelyeinek 

kihasználtsága 

Humán és anyagi 

erőforrás, 

pályázatok 
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sorszáma  
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következtetéseiben 

feltárt 
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probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az 

intézked

és 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

nem minden esetben 

megoldható, mivel a 

munkáltatók nem az 

óvoda nyitva 

tartásához igazítják 

éves leállásukat.  

beosztani szabadságát  

III. A nők esélyegyenlősége  

1 A nők egészségéért! 

A nők körében nem 

sokan vesznek részt az 

évenkénti megelőző 

szűréseken. A 

méhnyakrák elleni 

védőoltást sokan nem 

tudják megfizetni. A 

méhnyakrák nagyon 

gyakori betegség a nők 

körében, mely 

lényeges 

egészségállapot 

romláshoz, az 

élettartam 

rövidüléséhez vezet. 

    
Évenként

i 
Védőnő 2016.12.31. 

Az előadáson 

résztvevők aránya. A 

szűréseken 

megjelentek aránya. 

A védőoltáshoz 

sikeresen hozzájutók 

száma.  

Pályázati források 
Évenkénti kötelező 

szűrések 

2 
A rejtett családon 

belüli erőszak ellen! 

A családon belüli 

erőszakok számáról 

előfordulásuk 

gyakoriságáról nem 

rendelkezünk 

információval. A nők, 

az őket érintő 

bántalmazást többnyire 

eltitkolják, mert 

szégyent éreznek a 

történtek miatt vagy 

  

Rövid: a 

szakemberek 

körében a 

felismerés, 

beavatkozási 

lehetőségek 

ismertetése. A 

bántalmazás 

jeleinek, jogi 

szabályozásnak a 

megismerése. 

Folyamat

os 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

2014.12.31. 

A tréninget 

sikeresen elvégző 

szakemberek száma. 

A gyakorlatban a 

beavatkozások 

sikeres alkalmazása.  

Pályázatok, 

központi 

költségvetés 

A képzés sikeres 

elvégzése az 

ismeretek 

megfelelő 

használata a 

gyakorlatban. 
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A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az 

intézked

és 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

mert beletörődnek 

helyzetükbe. 

Közép: a 

szakemberek által 

szerzett 

ismereteiknek 

megfelelő 

beavatkozások 

Hosszú: hatékony 

segítségnyújtás a 

bántalmazott nők 

számára  

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Nyugdíjasok 

bűnmegelőzési 

programja 

Az egyedül élő 

nyugdíjasok bátran és 

szívélyesen engednek 

be otthonaikba idegen 

embereket. A 

közelmúltban több 

lopás is történt a 

túlzott bizalmuk 

következtében. 

Rövidtáv: az idősek 

gondolkodásmódjának 

változása, a bűnözök 

módszereit, 

megismerik Középtáv: 

az egyedül élő idős 

emberek 

elővigyázatosabbak 

lesznek Hosszútáv: 

csökken az időseket 

érintő lopások száma  

  
folyamat

os 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

2014.09.30. 

Az idős korosztály 

nagy számban részt 

vesz az előadásokon. 

Figyelmüket sikerül 

felkelteni a 

biztonság 

fontosságára. 

Csökken az idősek 

kiszolgáltatottsága.  

  

Megfelelő 

tájékoztatás és 

folyamatos 

tanácsadás az 

idősek számára 

2 Az idősekért! 

Az idősek nehezen 

tudják rendben tartani 

a környezetüket, 

fizikai állapotuk 

romlása miatt nem 

vagy csak nehezen 

tudják a ház körüli 

munkálatokat ellátni 

(fűnyírás, metszés, 

leveles összetakarítása, 

hólapátolás, 

Rövidtáv: az idősekre 

történő odafigyelés 

növelése, helyzetük 

megismerése 

Középtáv: az 

idősekkel történő 

közös munka hatására, 

javul a közérzetük és 

bővülnek társas 

kapcsolataik 

Hosszútáv: az idős 

  
Folyamat

os 

Önkormányzati 

vezetők 
2014.12.31. 

Az idősek 

életszínvonala és 

elégedettsége nő. 

Társas kapcsolataik 

bővülnek.  

Központi 

költségvetés, 

pályázatok 

Folyamatos 

igényfelmérés  
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Az 

intézked

és 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 
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Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

fabekészítés) korosztály 

életszínvonala 

emelkedik, csökken a 

munkanélküliség a 

foglalkoztatás 

bővítésével  

3 

Falubusz a 

szolgáltatások 

könnyebb eléréséhez 

Az idősek 

közlekedőképessége és 

egészségi állapotának 

következtében nem 

mernek, vagy nem 

tudnak egyedül 

elindulni otthonról, 

ezáltal nem minden 

esetben vesznek részt a 

szakrendeléseken, 

kezeléseken. A helyi 

programokon és 

rendezvényeken is sok 

esetben nem tudnak 

részt venni, mert nem 

megoldott a közösségi 

helyszínekre való 

eljuttatásuk.  

Rövidtáv: Falubusz 

beszerzése Középtáv: 

Az idősek a 

szolgáltatásokhoz való 

hozzájutásának 

elősegítése Hosszútáv: 

Az idősek 

életminőségének, 

egészségi állapotának 

javulása, a község 

életében történő 

aktivizálódása  

      2015.12.31. 

A falubusz teljes 

kihasználtsága, az 

idősek részvételi 

arányának 

növekedése a helyi 

programokon, 

rendezvényeken. 

Központi 

költségvetés, helyi 

önkormányzati 

költségvetés, 

pályázatok  

  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
Te sem vagy más, Te 

is más vagy! 

A gyermekek nem 

ismerik, nem értik a 

fogyatékkal élőket, 

legtöbb esetben 

idegenkednek azon 

személyektől, akik 

valamilyen 

fogyatékossággal 

Rövid: Közös játékok, 

közös időtöltés. 

Közép: A 

gyermekekkel 

megismertetni a 

különböző 

fogyatékosságokat, 

azokkal való 

  

Folyamat

os, 

évenként 

megrend

ezésre 

kerülő 

program

ok. 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

2014.05.31. 

A gyermekek részt 

vesznek a 

programon. A 

résztvevők hány 

százaléka figyel, 

érdeklődő. Mennyen 

vesznek részt a 

játékokban. 

Önkormányzati 

költségvetés, 

pályázatok 

Érdekes programok 

és előadások. 
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Az 
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és 
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Az intézkedés 
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határideje  
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mérő 
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Az intézkedés 
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Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

élnek. Nehezen 

fogadják el a 

másságokat. 

együttélés nehézségeit. 

Hosszú: A gyermekek 

könnyebben 

alkalmazkodnak, 

toleránsabbak lesznek 

a fogyatékkal élő 

személyekkel.  

Változik-e kialakult 

benyomásuk a 

fogyatékkal élőkkel 

szemben. 

2 
Akadálymentes 

környezet!  

A településen több 

intézmény nincs 

megfelelően 

akadálymentésítve. Az 

adott 

közintézményeket nem 

tudják igénybe venni 

bizonyos 

fogyatékossággal élő 

lakosok. 

Rövidtáv: Minden 

közintézmény 

megfelelően legyen 

akadálymentésítve. 

Középtáv: Minden 

akadályozott személy 

számára olyan 

életfeltételek legyenek 

elérhetőek, melyek a 

társadalom 

megszokott 

életmódjának a 

legteljesebb 

mértékben 

megfelelnek. 

Hosszútáv: A 

fogyatékossággal élők 

helyi közéletben 

történő részvétele 

növekedjen.  

    
Helyi 

Önkormányzat 
2015.09.30. 

A közintézmények 

megfelelően 

használhatóak 

mindenki számára. 

A fogyatékkal élők 

életminősége javul, 

nagyobb arányban 

vesznek részt a helyi 

közéletben.  

Pénzügyi 

erőforrás, 

központi 

költségvetés, 

pályázat, 

önkormányzati 

költségvetés 

  

3 
Akadálymentes 

holnapkészítés 

A településünk 

honlapja nem 

akadálymentes, így a 

sérültek nem tudják 

önállóan használni. 

Nincs lehetőségük 

Elérhetővé és 

használhatóvá tenni a 

szolgáltatásokat és az 

információkat 

mindenki számára.  

    
Helyi 

önkormányzat 
2015.12.31. 

Az információk 

elérhetősége 

könnyebbé válik a 

látás, illetve 

hallássérültek 

számára. A 

Önkormányzati 

költségvetés, 

pályázatok 

A honlap 

folyamatos frissítés 

a látás- és 

hallássérültek 

igényeinek 

figyelembevételével 
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fenntarthatósága  

interneten tájékozódni 

a község eseményeiről, 

aktuális 

információiról.  

fogyatékkal élők 

életminősége javul.  



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 
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A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének 

mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Sipos Balázs 

polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 
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Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Kéthely község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket, a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

III. Ezt követően Kéthely község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 

határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

 

 

Dátum          Aláírás 

 

 

 

A Kéthely Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 



 

 98 
 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 
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Óvoda R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É R É R É R É R É T  

                                                           
2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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