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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 dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 
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, 
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 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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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 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 
A település bemutatása lakónépesség, állandó népesség, öregedési index, belföldi 
bevándorlások, természetes szaporodás tekintetében. 
 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén2 

                                                           
2 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás: http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április, 
népességstatisztika 2013-2015. 
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Forrás: TeIR, KSTSTAR  

 
 
 
 
 
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.2012-ben ez a szám 2368 főre nőtt, ez 
az előző évhez képest 103, 1%-os változást, növekedést mutat. De a következő években ismét 
csökkenést figyelhető meg. 2013-ban 2340, 2014-ben 2304 fő a lakónépesség száma, a változás 
98,6%-os volt. 2015-ben pedig 2304 fő 99,8%-os a változás előző évhez képest.  
 A település adatainak összehasonlítása az országos adatokkal: 
Az ország népessége 1981 óta folyamatosan csökken. Ennek mértéke az 1980-as évtizedben volt a 
legerőteljesebb, az 1990-es évtizedben mérséklődött, majd 2001-2011 között ismét fokozódódott. 
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011. előzetes adatok3 
 
2. számú táblázat: Állandó népesség 2013-2015. január 1-jén4 
 

állandó népesség 2013 2014 2015 

nő 1202 1183 1177 

férfi 1138 1125 1127 

összesen 2340 2308 2304 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

Az állandó népesség száma összességében 2013-tól csökkenő tendenciát mutat, amely érvényes a 
nők és a férfiak számára is. 
2015. január 1-jén a településen élő hajadonok/nőtlenek száma: 1081 fő, a házasok száma 741 fő, az 
özvegyek száma 247 fő, az elváltak száma pedig 162 fő. 
A település adatainak összehasonlítása az országos adatokkal: 
A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a lakosságon belül a férfiak aránya 48,8 a nőké 51,1 
százalék. Az elmúlt években tovább erősödött a nemek arányát jellemző nőtöbblet.5  
3. 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 % 

                                                           
3 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
4 Felülvizsgálattal kapcsolatos adat kiegészítés, forrás népességstatisztika 2013-2015. 
5 Felülvizsgálattal kapcsolatos adat kiegészítés, forrás KSH Népszámlálás 2011. 

 
Fő Változás 

2007 2372 NA 
2008 2370 99,9% 
2009 2363 99,7% 
2010 2326 98,4% 
2011 2297 98,7% 
2012 2368 103,1% 
2013 2340 98,8% 
2014 2308 98,6% 
2015 2304 99,8% 
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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, KSTSTAR  
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. 
4. számú táblázat: Öregségi index6                
 

 
Forrás:Teir, KSH-TSTAR 
 
 
 
 
A 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. 2012, 2013 és a 2014. években megfigyelhető, hogy a 65 év feletti lakosok 
száma jelentős mértékben emelkedik, amíg a 0-14 éves korú állandó lakosok száma évről évre csak 
nagyon kis mértékben nő.  
A grafikonon jól látható, hogy az öregedési index egyre magasabb,a  100 feletti index azt jelenti, 
hogy a település elöregedő. 7 
  
A település adatainak összehasonlítása az országos adatokkal: 
A lakosság öregedési folyamata a megyében kritikusnak mondható. A 65 év felettiek részarányának 
növekedése, a 15 év alatti lakosság arányának, valamint a munkaképes férfiak létszámarányának 

                                                           
6 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) - 2015. április, 
népességstatisztika 2013-2015. 
 
7 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015 

  
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 

2012 420 244 172,13 

2013 437 247 176,92 

2014 450 252 178,57 
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országos viszonylatban is magas csökkenése előrevetíti az eltartó és eltartott lakosság arányának 
komoly romlását. 
Forrás: Somogy megye lakosságának népegészségügyi helyzete 20148 
 
5. számú táblázat - Belföldi vándorlások9 

 
   

 
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 2012 és a 2013. években azonban az elvándorlások száma nő, még a korábbi években az 
odavándorlók száma magasabb volt, mint az elvándorlók száma. A következő két évben a 
csökkenés a fiatalok külföldön vagy nagyobb városokban való munkavállalásával és az ottani 
letelepedésükkel magyarázható. 10 
 
A település adatainak összehasonlítása az országos adatokkal: 
Az országon belüli, valamint a nemzetközi vándorlási folyamatok eredményéből adódó 
népességváltozás nem egyformán érintette az ország egyes területeit.  
A vándorlási folyamatok legnagyobb nyertese az elmúlt évtizedben Pest megye volt, ahol a 
bevándorlási többlet eredményeként mintegy 150 ezer fővel gyarapodott a népesség.   
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011. előzetes adatok 
 
Az éves elvándorlás a megyében meghaladja a bevándorlást. Az ezer főre jutó bevándorlási 
különbözet tovább nőtt, az érték 2012-ben –1,8 fő volt.  
Az évek óta megfigyelhető negatív vándorlási különbözet oka elsősorban az országos átlagnál 
alacsonyabb bruttó átlagkeresetben, az egy főre jutó GDP kedvezőtlen alakulásában, a 
munkanélküliség országos szintet meghaladó arányában és a beruházások alacsony számában 
keresendő. 
Forrás: Somogy megye lakosságának népegészségügyi helyzete 201411 
 
 6. számú táblázat - Természetes szaporodás12 

                                                           
8 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015 
9 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
10 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
11 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
12 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
 

 
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 87 41 +46 

2009 48 41 +7 

2010 58 57 +1 

2011 41 34 +7 

2012 48 49 -1 

2013 37 51 -14 

  

 
élve születések 

száma 
halálozások 

száma 

természetes 
szaporodás 

(fő) 
2008 12 40 -28 

2009 11 47 -36 
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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. 

 

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 
 

2010 11 38 -27 

2011 13 44 -31 

2012 12 37 -25 

2013 20 42 -22 
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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,  
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. 
 
Kéthelyen jelenleg nincs az esélyegyenlőség szempontjából meghatározott célcsoportok (nők, 
idősek, gyermeke, mélyszegénységben élők és romák, idősek, fogyatékossággal élők) helyzetére 
vonatkozó helyi szabályozás. 
 

132014. január 1-jétől a szociális ellátások rendszere átalakult, így a változások számos jogszabály 
módosítással jártak együtt. 
A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), amelynek 5.§-a és 6.§-
a értelmében a települési önkormányzatnak 2013. december 31-ig rendeletében szabályoznia kellett 
az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályait.  
 
 
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával 
létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépő szabályai a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti 
segély törvényi rendelkezéseinek alapulvételével kerültek kidolgozásra.  

                                                           
13 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény módosításából eredő változás miatt – hatályos 2014. január 1-től 
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Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:  
- kimondta, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt 
önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk 
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt 
többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek 
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,  
- bevezette az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás 
megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati 
rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál 
(37.050 forint) nem lehet alacsonyabb,  
- folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel,  
- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható, melynek 
összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de 
elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja 
létfenntartását veszélyezteti, 
- kimondja, hogy hivatalból is megállapítható, 
- a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos 
ügyintézési határidőt 15 napra csökkentette.  
14A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintően 2015. január 1-jétől illetve március 1-
jétől ismét jelentős változások történtek.  
• Az állami  és az önkormányzati  segélyezéssel kapcsolatos feladatok élesen elválasztásra 

kerültek: 
- Egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; 
- Módosult a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; 
- Bővült az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.  

• Átalakul a finanszírozás rendszere. 
A kapcsolódó törvény-módosításokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény tartalmazza. Néhány kisebb, jogalkalmazást 
elősegítő módosítás 2015. január 1-jén, az átalakítást érintő fő szabályozási elemek március 1-jén 
léptek hatályba.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 2015. március 1-jén 
hatályba lépő 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, 
hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági 
feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályait. 
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, 
méltányossági közgyógyellátásra,  
a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Szt-ből. 
Ettől az időponttól kezdődően – az átmeneti szabályokban foglaltak kivételével – ezen ellátások 
biztosítása ebben a formában az Szt. alapján nem lehetséges.  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás.  E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel.  

                                                           
14 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény módosításából eredő változás miatt - hatályos 2015. január 1-től 
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Az ellátórendszer 2015. március 1-jei átalakításához kapcsolódó változások 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az 
önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult: 
A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal 
hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres 
szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá). 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási 
hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: 

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel 
megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), 

- időskorúak járadéka,  
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100 %-ban központi költségvetési forrásból 
kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az 
önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében. 
A módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre 
vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást: 

- lakásfenntartási támogatás 
- adósságkezelési szolgáltatás 
- méltányossági ápolási díj 
- méltányossági közgyógyellátás. 

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a 
települési támogatás keretében nyújtható  támogatás.  
A rendelet tárgyi hatálya az alábbi támogatásokra terjed ki, amely egyben az önkormányzat döntése 
alapján a települési támogatásokat cél szerint is meghatározza.  
15Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a 
szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól az alábbi ellátásokat állapítja meg: 

1) Pénzbeli és természetbeni települési támogatások tekintetében: a képviselőtestület szociális 
rászorultság alapján a jogosult számára: 

a) települési támogatást 
aa) ápolási támogatást, 
ab) gyógyszertámogatást , 
ac) temetési támogatást,  
ad) rendkívüli települési támogatást, 
ae) időskorúak jubileumi juttatását, 
af) anyasági támogatást,  
ag) lakhatási támogatást, 
b) köztemetést 
c) Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatást 
2) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében:  
ba) étkeztetést,  
bb) házi segítségnyújtást,  
bc) családsegítést,  
bd) idősek nappali ellátását,  
be) gyermekjóléti szolgáltatását,  
bf) gyermekek nappali étkeztetését,  
bg) jelzőrendszeres házi segítségnyújtását,  

                                                           
15 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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bh) támogató szolgálatát,  
bi) bölcsődei ellátását.  

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
Mesztegnyő kistérségi társulással biztosított a gyermekjóléti alapellátás. 
2013.július 01.-jétől a gyermekjóléti alapellátást a Kéthely és Környéke Szociális Társulás és 
intézménye a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ látja el.16  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Marcali város Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja biztosítja településünkön.  
 

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 adatbázisa, a KSH adatai valamint a 
népszámlálási adatik nyújtottak segítséget. Ezen kívül adatokat biztosított az önkormányzat, a helyi 
általános iskola, az óvoda, a 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 jelenleg nincs adatunk, a korábbi években a települési önkormányzat 
nem gyűjtött adatot a nők munkaerő-piaci helyzetéről. 
Adathiány elsősorban az alábbi területeken adódott: 

- a lakosság jövedelmi viszonyai, a településen élők, öregségi nyugdíjban részesülők 
átlagnyugdíjára vonatkozó adatok, a településen élők bruttó átlagkeresetére vonatkozó 
adatok 

- a felnőttoktatásban résztvevők száma 
- az iskolai végzettség szerinti megoszlás 
- a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek száma 
- a nők foglalkoztatást segítő és képzési programokban való részvétele 
- a nyugdíjszerű ellátásokban és a fogyatékossági támogatásban részesülők száma 
- fogyatékkal élők száma.17 

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.  

                                                           
16 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
17 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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A mélyszegénység megítélése, behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által használt 
abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók kevesebb, mint 1 
dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett 
világban, más mutatókat használnak. Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60 
%-ánál kevesebből élők. Ez Magyarországon 46.000 forint havi jövedelmet jelent. Már 20 éve a 
KSH által összegyűjtött adatok alapján, nyilvánosságra hozzák évente, hogy mennyi a 
létminimumnak az összege a következő évre várhatóan. A létminimum akkora összeg, amivel ki lehet 
húzni a hónap végig anélkül, hogy élelemben szenvednénk hiányt, vagy a kilakoltatástól kellene 
félnünk. Ha ki akarjuk számolni a létminimumot, akkor ugyan úgy, mint eddig a normatív számítást 
használjuk erre a célra. Ez az élelmiszerfogyasztás aktuális értékén alapszik. Ahhoz, hogy ki tudjuk 
számolni a hivatalos számokat, figyelembe kell venni az Országos Élelmezési és Táplálkozási intézet 
által összerakott élelmiszerkosár tartalmát. Ennek a tartalma alatt az a szükséglet érthető, ami még 
belefér a társadalmi normákba. Ez alatt értendő az alultápláltság és a mély szegénység. Ez a réteg 
a népesség 30-35 %-át teszi ki, köztük 850.000 gyermek.  
Ekkora tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység határát a minimál 
nyugdíj 28.500 forintos havi összege alatti jövedelműeknél húzzák meg. 
 A létminimum alakulása az elmúlt években a következőképpen alakult: 

1. 2006-ban 60.128 Ft 
2. 2007-ben 66.271 Ft 
3. 2008-ban 71.736 Ft 
4. 2009-ben 75.024 Ft 
5. 2010-ben 78.736 F 
6. 2011-ben 83.941 Ft 
7. 2012-ben 85.960 Ft 
8. 2013-ban 87.510 Ft 
9. 2014-ben 87.351 Ft 

Az látható, hogy a létminimum folyamatosan növekszik, illetve az is jól látszik, hogy a növekedés 
volumene egyre alacsonyabb. Az adatokat jobban megnézve látható, hogy a növekedés az 
inflációhoz kapcsolódik, ami természetesen nem jelenti azt, hogy pontosan annyit emelkedik, de azt 
igen, hogy annak értékétől csak kis mértékben tér el.18 

 
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.  
Településünkön, 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.  
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

                                                           
18 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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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 válság 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 száma19 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő 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 

2012 836 868 1704 59 7,1 95 10,9 154 9 

2013 836 820 1656 43 5,1 67 8,2 110 6,6 
    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. 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. 
2012.-ben a 15-64 év közötti lakónépesség 1704 fő volt, a nyilvántartott álláskeresők száma 154 fő, 
2013.-ban pedig 1656 főből és 110 fő volt munkanélküli. A 2012. és a 2013. évben is a férfiak 
száma volt magasabb. A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése tapasztalható. Ez a 2013-
as évtől, a helyi önkormányzatoknál szélesebb körben megjelenő közfoglalkozatási programoknak 
köszönhető (start munkaprogram, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás). Helyi szinten több 

                                                           
19 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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program indult, amelybe a regisztrált álláskeresőket lehetett bevonni és a program keretein belül 
foglalkoztatni. 20 
 
A munkanélküliség megnövekedésének több oka is lehet: 
- a nyugdíjkorhatár fokozatos emelkedésével, a „kilépési” oldal forgalma lelassult, ezért a 

munkaerőpiacra újonnan belépni szándékozók közül többen először álláskeresőként jelennek 
meg a munkaerőpiacon 

- a megváltozott munkaképességűek már nem tudnak olyan könnyen kilépni a munkaerőpiacról, a 
jogszabályok bizonyos ideig kötelezik őket az álláskeresésre, 

-  a korábban tartósan munkával rendelkezők, a válság következményeként munkanélkülivé vált 
személyek körében is kialakult egy olyan csoport, amely nem tudott visszakapaszkodni a 
munkaerőpiacra, így ők is tartósan munkanélkülivé váltak, 

- az aktív korúak szociális ellátásának megszigorított rendszere is aktív álláskeresésre kötelezi a 
korábban inaktív szociális támogatásban részesült személyeket, 

- a csekély élénkülés ellenére a munkaerő-kereslet visszafogott volt 2010-ben. 
Ha a férfi és női álláskeresők számának hosszú távú idősorát vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a férfi 
álláskeresők száma jellemzően meghaladja a nőkét, s a gazdasági válságot megelőző években a két 
görbe együtt mozgott. Majd a válság munkaerő-piaci hatásai negatívabban érintették a férfiakat, 
számuk 2008. és 2009. során a nőkhöz képest erőteljesebben emelkedett. Ám a 2010-es év során a 
munkaerő-piaci konszolidációba is jobban be tudtak kapcsolódni, mint a nők.  
Forrás: A munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. 21 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

                                                           
20 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveges kiegészítés 2015. 
21 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
22 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen 
fő 129 177 174 137 154 110 

20 éves és 
fiatalabb 

fő 9 10 8 4 8 3 
% 6,98 5,65 4,60 2,92 5,19 2,72 

21-25 év 
fő 14 25 24 22 30 17 
% 10,85 14,12 13,79 16,05 19,48 15,45 

26-30 év 
fő 13 17 17 20 20 9 
% 10,08 9,60 9,77 14,60 12,99 8,18 

31-35 év 
fő 12 24 21 19 17 10 
% 9,30 13,56 12,06 13,86 11,04 9,09 

36-40 év 
fő 19 23 16 12 18 13 
% 14,72 12,99 9,19 8,76 11,69 11,82 

41-45 év 
fő 17 17 22 16 18 20 
% 13,17 9,60 12,64 11,68 11,69 18,18 

46-50 év 
fő 17 15 25 17 11 11 
% 13,17 8,47 14,36 12,41 7,14 10 

51-55 év 
fő 17 31 22 16 23 16 
% 13,17 17,51 12,64 11,67 14,93 14,54 

56-60 év 
fő 11 14 18 9 9 8 
% 8,53 7,91 10,34 6,57 5,84 7,27 

61 év felett 
fő 0 1 1 2 0 1 
% 0 0,56 0,57 1,46 0 0,90 
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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.  
A fenti táblázat alapján látható, hogy: 

- a 20 éves és fiatalabb korosztály esetében a 2012. évben 8 fő, 2013-ban már 3fő a regisztrált 
álláskeresők száma 

- a 21-25 éves korosztályt nézve 2012-ban 30főre nőtt, azonban 2013.-ra jelentősen csökken a 
regisztrált munkanélküliek száma, 

- a 26-30 éves korosztály esetében 2012.-ba stagnált, 2013.évben pedig csökkent,  
- a 31-35 éves korosztály esetében 2009. után folyamatos csökkenés tapasztalható,  
- a 36-40 éves korosztály esetében 2012.-ban 18 fő, de 2013.-ban már csak 13 fő a 

nyilvántartott álláskeresők száma,  
- a 41-45 éves korosztály esetében minden évben növekedés figyelhető meg,  
- az 51-55 éves korosztály esetében hullámzó a tendencia, azonban ennél a korosztálynál is 

csökkenés figyelhető meg 2013.-ban,  
- az 56-60 éves korosztálynál 2012.-ben az munkanélküliek száma nem változik, 2013.-ban 

csökken,  
A nyilvántartott álláskeresők száma a 41-45. éves korosztályt kivéve a 2013. évben csökkenést 
mutat. 23 
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek 
száma és aránya nemenként24 
 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 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 

2012 59 95 154 26 46 72 44,07 48,42 46,75 

2013 43 67 110 19 12 31 44,19 46,27 28,18 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

                                                           
23 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveges kiegészítés 2015. 
24 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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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. 
 2012.-ban azonban ismét emelkedett, 2013.-ban azonban jelentős csökkenés tapasztalható. A 
diagramon látható, hogy a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek között 2011.-ig a férfiak 
voltak többségben, 2012-től azonban már a nők száma volt nagyobb.25 
 

A település adatainak összehasonlítása az országos adatokkal: 
2011-ben az éves átlagot tekintve a nyilvántartásban szereplő álláskeresők 51 %-a volt férfi és 49 
%-a nő.  A férfi álláskeresők száma a 2010-es éves átlagban  3 %-kal csökkent,  a nőké 
ugyanennyivel emelkedett. 2011-ben tovább javult a munkaerő-piaci helyzet Magyarországon. Az 
előző évekhez képest emelkedett a foglalkoztatottak, a gazdaságilag aktívak száma, míg az inaktívak 
és munkanélküliek száma csökkent. 
Forrás: A munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. 26 
 
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség 
száma nemenként27 
 

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 

2012 170 184 354 8 4,70 14 7,61 22 6,21 

2013 169 178 347 3 1,77 9 5,06 12 3,46 
       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. 
 
                                                           
25 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
26 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
27 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 
3.2.5. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint28 
 

 

 
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. 
A diagram alapján megállapítható, hogy a 2012. és 2013. évben még mindig sokkal magasabb a 8 
általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskereső száma, mint a 8 általánosnál alacsonyabb 
iskolai végzettségű. Mindkét iskolai végzettségi szint esetében a két évben csökkenés 
tapasztalható.29 
A település adatainak összehasonlítása az országos adatokkal: 
A nyilvántartott álláskeresők legnagyobb hányada a 8 általános osztályt vagy kevesebbet végzettek 
köréből kerül ki. Ide tartozik mintegy kétötödük és ez az arány évek óta stabil. További valamivel 
kevesebb, mint 30 %-uk szakiskolát, szakmunkásképzőt végzett.  
Az álláskeresők 15 %-a tartozott 2011-ben a szakközépiskolában végzettek csoportjába, s további 
csaknem 10 %-uk érettségizett gimnáziumban.  
A diplomások aránya további 5,5 %-ot tesz ki. Az elmúlt három évben mind a gimnáziumban 
végzettek száma és aránya, mind a diplomásoké mérsékelt emelkedést mutatott. 
Forrás: A munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011.30 
3.2.6. 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 

                                                           
28 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
 
29 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
30 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

A nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 8 általános 

 fő fő % fő % 

2008 129 12 9,30 36 27,91 

2009 177 20 11,23 59 33,33 

2010 174 18 10,34 50 28,73 

2011 137 15 10,95 41 29,93 

2012 154 18 11,69 50 32,47 

2013 110 8 7,27 35 31,82 
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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. 

 
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

év 

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) 
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.31 
 

 
        Forrás: Önkormányzat adatai 

 

                                                           
31 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatkiegészítés, forrás: Kéthely Község Önkormányzata 2010-2014. 
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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 
körülbelül 50-50%-os arányban jelennek meg a közfoglalkoztatásban a roma, illetve a nem roma 
munkanélküliek. 
A diagram a közfoglalkoztatottak számát mutatja éves átlagban. A közfoglalkoztatás szerepe 
folyamatosan emelkedik az önkormányzatoknál. Minden község minden közfoglalkoztatási 
pályázatot próbál megpályázni. Sok felmerülő problémát helyi szinten a pályázat keretein belül, 
ezzel a munkaerővel meg lehet oldani.  
2011. január elsejétől a közfoglalkoztatás rendszere átalakult, megszűntek a közcélú, a közhasznú 
munka és a hagyományos közmunkaprogramok és új közfoglalkoztatási formák jöttek létre. 
Kéthely településen korábban, évente 1-2 közmunkaprogram indult, amelyben egyrészt a 
településen élő regisztrált álláskeresők. Aztán később önkormányzatunk évente több programot 
pályázott meg.  
2013-2014. években nőtt a közfoglalkoztatási programok és az abban résztvevők száma is, de 
nagymértékű volt az átfedés, egy-egy személy, évente több közmunkaprogramban is részt vett. 
Az alacsony iskolai végzettségű, illetőleg szakképzetlen felnőttek számára lehetővé tették, hogy 
képzéseken, tanfolyamokon vegyenek részt és így javuljon a munkaerő-piaci helyzetük, továbbá 
olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére tegyenek szert, amely valós munkaerő-piaci 
igényekre épül, lehetőséget kínálva arra, hogy felzárkózzanak és iskolai végzettségtől függetlenül 
pótolják a hiányzó kompetenciákat. 
A Start munkaprogram keretein belül közutak karbantartására, értékteremtő közfoglalkoztatásra 
pályáztunk. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban kommunális feladatok ellátása került sor 
(parkgondozás, közterületi fűfelületek gondozása, ároktisztítás).32 
 
Az országos adatok szerint az új közfoglalkoztatási programok révén jelentősen növekedett az 
ezekben résztvevők száma, ezek döntően rövid időtartamra szóló, részmunkaidős munkák voltak, 
amelyeket követően jellemzően visszatértek a résztvevők a regisztrációba. Így összességében ez a 
megemelkedett volumen arra nem volt elegendő, hogy jelentősebben mérséklődhessen az 
álláskeresők száma, annak – éves szinten mért – stagnálásához tudott csak hozzájárulni. 
Forrás: A munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. 33 
 
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 3 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 része a szomszédos városban, 
Marcaliban dolgozik, ahova településünkről munkanapokon 32 járat indul.  
                                                           
32 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
33 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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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.  
Azonban az tapasztalható, 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.  
 
3.2.11. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

  van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

 igen 

- „ Első munkahely garancia” központi program 
- TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért” 
- Pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása 
- START kártya programok 
- vállalkozóvá válási támogatás 
- munkahelyvédelmi akció terv 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

 igen 

-  „ Első munkahely garancia” központi program 
- TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért” 
- Pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása 
- START kártya programok 
- vállalkozóvá válási támogatás 
munkahelyvédelmi akció terv 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

 igen 
-  TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért” 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

 igen 
-  TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért” 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaciszolgáltatásokhoz 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 
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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. 

• Természetbeni ellátások: közgyógyellátás, köztemetés, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság. 
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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%. 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. 
 
3.3.1. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma34 
 

 

 
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. 2013.-ra 14,54 %-ra csökkent ez az arány.2008 és 2013 között folyamatos csökkenés 
tapasztalható.35 

                                                           
34 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
 

év 

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 154 NA NA 

2013 110 16 14,54 
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3.3.2. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek száma 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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 
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.  

                                                                                                                                                                                                 
35 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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A bérlakások kedvező áron vehetőek igénybe, mely jó lehetőséget nyújt a fiatal pároknak, 
kisgyermekes családoknak, hogy a szülői háztól elszakadjanak, és önálló életet kezdjenek. 

                     
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, helyi adatgyűjtés 

 
b) szociális lakhatás 

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. 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.  
 
3.4.1.számú táblázat– Támogatásban részesülők36 
 
 

Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 
 

 
 
 

                                                           
36 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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lakásfenntart
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száma 
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részesülők 

száma 

2008 86 0 

2009 12 0 

2010 20 0 

2011 84 0 

2012 69 0 

2013 68 0 



 26

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 
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.  
 
3.6.1.számú táblázat- Orvosi ellátás37 
 

 
Forrás: TeIR, KSH TSTAR38 
 
A fenti diagram mutatja, hogyan változott a háziorvosi ellátásban az ellátott esetek száma. 

                                                           
37 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
38 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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3.6.2. számú táblázat – Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma39 
 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
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 száma40 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Forrás: Önkormányzati adatok 
 
Ápolási díjban az elmúlt években átlagosan 6-7 fő részesült. 2013.évben kisebb mértékű emelkedés 
figyelhető meg.41 
 

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.  
42A prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés településünk valamennyi korosztálya részére 
elérhetőbb lett, illetőleg biztosított. 
Fogászati szűrővizsgálatok valamennyi korosztálynak biztosítottak.  
Nők részére szervezett szűrővizsgálatok: A mammográfiai szűrővizsgálat kétévente a 
megyeszékhelyen, Kaposváron kerül megszervezésre, a háziorvos asszisztensének 
közreműködésével. 
 

                                                           
39Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
40 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015.április 
41 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
42 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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Iskola egészségügy: az általános iskolában a védőnő minden évben elvégzi az egészségügyi 
szűrővizsgálatokat (testsúly, testmagasság, vitálkapacitás, látás, hallás, színlátás, általános 
egészségügyi állapot), a háziorvos pedig az általános vizsgálatokat és a kiszűrt gyerekeket 
gyógytestnevelésre utalja, (heti 2 órában), a gyermekek elsősorban lúdtalp, gerincferdülés, elhízás 
és egyéb csontrendszeri elváltozásban szenvedők.  
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés ingyenes, a tájékoztatás a helyi újságban, a honlapon és a 
hirdetőtáblákon történik. 
 

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 
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 Mesztegnyőhöz társulva biztosított, azonban a 
következő hónapokban kerül átszervezésre, így a gyermekjóléti szolgálat feladatait is Kéthely látja 
el. 
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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 
10, 20, 30, vagy 50%-os étkezési díj kedvezményben. 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 nemzetiségi 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. Ezen kívül az időseknek lehetőségük van a nappali ellátás 
keretein belül beszélgetni, közös programokon részt venni. Az önkormányzat változások, illetve 
igény esetén falugyűlést szervez, ahol a lakók feltehetik kérdéseiket, elmondhatják észrevételeiket, 
javaslataikat.  
Településünkön működik könyvtár, melyet előszeretettel látogat minden korosztály. 
 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
Közösségi együttélésünkben nem jellemzőek az etnikai vagy egyéb konfliktusok.  

 
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.  
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Munkanélküliség Munkahelyteremtés, közfoglalkoztatás 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 
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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. 
 
4.1.1. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma43 

  
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 

2013 0 0 0 0 
             Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 
 
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.  
 

                                                           
43 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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4.1.2. 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. 
 
4.1.3. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma44 

  

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 - - 

2013 0 - - 
   Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 
 
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.  

                                                           
44 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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A településünkön élő gyermekek ma már nem tartják fontosnak a háztáji gazdálkodást, érdeklődési 
körük elhatárolódik a kerti munkálatoktól, a munkafolyamatokat nem ismerik. A gazdálkodás része, 
hogy a gyermekek ismerjék meg a különböző zöldség és gyümölcstermesztés folyamatát, 
fontosságát, ami a településen élő gyermekekre nem jellemző. Szeretnénk a jövőben hangsúlyt 
fektetni a gazdálkodás megismertetésére.  
 
4.1.4. 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. 
 
4.1.5. 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 
összes

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

   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 %.  
 

 
 

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

  Fő / % 

2010/2011 26 fő/100% 

2011/2012 16 fő/100% 

2012/2013  
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete45   
 

 
Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés46 

 
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 
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 
4.1.7.számú táblázat - Gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek47: 

 
 

  
Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 
 
 

                                                           
45 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
46 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
47 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 

 
év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 50 0 18 
2009 66 1 15 
2010 90 1 46 
2011 87 0 34 
2012 98 1 21 
2013 89 NA 31 
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Az 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.  
2012-ben 98 gyermek részesült rendszeres 1 kiegészítő és 21 pedig rendkívüli gyermekvédelmi 
kedvezményben.2013-ban 89 gyermek részesült rendszeresben, rendkívüliben pedig 31 fő. 
A kedvezményben részesült családokra jellemző, hogy a szülő, vagy a szülők munkanélküliek, 
illetve nagycsaládosok vagy egyedülálló szülőként nevelik gyermeküket.48 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
Településünkön nincs a gyermekek jogán járó helyi juttatást. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
4.1.8. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, 
aránya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      

     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) 
 
 

                                                           
48 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 

év 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma 

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 
    

0 20 
2009 

    
0 20 

2010 20 70 23 0 0 20 
2011 18 68 12 0 0 10 
2012 22 66 10 0 0 19 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma49 
 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 50 

2009 1 45 

2010 1 43 

2011 1 40 

2012 1 
 

2013 1 
 

       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. 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői50 
 

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. 
Gyerekosztály a Kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházban működik, amely településünktől kb. 67 
km-re található.51 
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi –szociális - oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
 
 
 
4.3.3. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

                                                           
49 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
50 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
51 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 

év 

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 

száma 

Háziorvos által ellátott 

személyek száma 

Gyermekorvos által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi orvos által ellátott 

gyerekek száma 

2008 0 15819 0 0 

2009 0 20588 0 0 

2010 0 20686 0 0 

2011 0 20638 0 0 

2012 0 18170 0 0 

2013 0 17888 0 0 
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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 

 
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, 
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. Nem szabad, hogy egy gyermek a 
rossza anyagi hátteréből kifolyólag kimaradjon valamilyen kirándulásból, programból.  

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. 
A gyermekjóléti alapellátások célja: 
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 
kiemelésének a megelőzéséhez. 
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult 
lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben 
kell biztosítani. 
A gyermekjóléti ellátást a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 
A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 
intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.  

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést, 

- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság 
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 
pénzfelhasználási tervet, 

- szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
- felkérésre környezettanulmányt készít, 
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, - nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.52 

                                                           
52 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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e) gyermekvédelem 
A gyermekvédelmi feladatokat a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekvédelmi felelős, a gyámhivatal 
és a védőnő látja el a jelzőrendszert működtetve. 
A gyermekvédelem: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.  
A rendszer szolgáltatásai 

 - Pénzbeli ellátások: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,  
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
- óvodáztatási támogatás 
- gyermektartásdíj megelőlegezése,  
- az otthonteremtési támogatás.  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:  
- a gyermekjóléti szolgáltatás,  
- a gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) 
- gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona) 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermek-védelmi szakellátások:  

- az otthont nyújtó ellátás, (nevelőszülő, gyermekotthon)  
- az utógondozói ellátás,  
- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.  

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:  
- a védelembe vétel,  
- a családba fogadás,  
- az ideiglenes hatályú elhelyezés,  
- az átmeneti nevelésbe vétel,  
- a tartós nevelésbe vétel,  
- a nevelési felügyelet elrendelése,  
- az utógondozás elrendelése,  
- az utógondozói ellátás elrendelése 53 

 
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. 

                                                           
53 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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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.  
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 54 
 

év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 

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 
2013 70 3 90 1 70 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.  
 

                                                           
54 54 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. 
április 
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4.4.2. számú táblázat - Iskola személyi feltételek (Forrás: Önkormányzati, intézményfenntartói adatok) 

 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 - 

 
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 
 
4.4.3. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok (Forrás: Önkormányzati, intézményfenntartói adatok) 

Kéthely 2010 2011 2012 
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 - - - - - - - 

 
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, fiatalok 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 
Háztáji gazdálkodás feledésbe merülése Iskolai konyhakert művelése 

Ifjúsági közösségi tér hiánya Ifjúsági klubhelyiség kialakítása 
Az ifjúsági korosztály közösségi aktivitásának 

hiánya 
Ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző 

programok támogatása 
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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.  
 
 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében55 

 

év 

Munkavállalási 
korúak száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 823 756 750 700 73 56 

2009 785 757 692 673 93 84 

2010 797 752 698 677 99 75 

2011 785 750 701 697 84 53 

2012 742 705 647 646 95 59 

2013 717 687 650 644 67 43 
          Forrás: TeIR 
 

                                                           
55 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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56 
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.  
A 2012-es évben nőtt a munkanélküli nők és férfiak száma az előző évekhez képest, azonban a 
2013-as évben ismét csökkenés tapasztalható. Ez a csökkenés a munkavállalási korúak számának 
csökkenésével valamint a közfoglalkoztatási programok szélesebb körben való megjelenésével is 
magyarázható. A fenti táblázat is diagram jól mutatja, hogy a foglalkoztatottak száma a férfiak 
esetében mindig magasabb. Okai: a férfiak még mindig könnyebben el tudnak helyezkedni, mint a 
nők. A nőknek viszont sokkal kevesebb lehetőségük van az elhelyezkedésre, mert nehéz 
összeegyeztetni a családi körülményekkel, a háttérrel a munkavállalást (gyermekek óvodába, 
iskolába vitele, munkaidő hossza, stb.).57 
 

A település adatainak összehasonlítása az országos adatokkal: 
Érdekes, hogy nemcsak a gazdasági konjunkturális hatásoknak, de az éven belüli szezonális 
hatásoknak is jobban ki vannak téve a férfiak, mint a nők. Nagyobb arányban dolgoznak ugyanis 
azokban az ún. szezonális ágazatokban (pl. építőipar), amelyek foglalkoztatotti létszáma erősen 
hullámzik az év során. Így a férfi álláskeresők számának alakulása is nagyobb mértékben emelkedik 
és süllyed az év során, mint a nőké. 
Forrás: A munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. 58 
 
 

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. 
 
                                                           
56 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
57 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
58 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015 
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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 
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.  
 
5.3.1. számú táblázat - Családtervezés,anya és gyermekgondozás területe59 
  

év 
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 

2013 1 60 60 

 
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.  

                                                           
59 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
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A család és a munkahelyi elfoglaltság összeegyeztetésének érdekében jó megoldás lehet a 
családsegítő. Illetve a gyermekjóléti szolgálat bővítése, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni 
felügyeletének a biztosításával.   
A 0-é éves korú gyermekek száma 2013-ban növekedést mutat.60 
 

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) 
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások61 
 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 50 
km-es körzetében 

2008 0 0 0 2 Kaposvár, Nágocs 
2009 0 0 0 2 Kaposvár, Nágocs 
2010 0 0 0 2 Kaposvár, Nágocs 
2011 0 0 0 2 Kaposvár, Nágocs 
2012 0 0 0  2 Kaposvár, Nágocs 
2013 0 0 0  2 Kaposvár, Nágocs 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 
Önkormányzati anyaotthon a településen nincs, Somogy megyében Nágocson és Kaposváron 
működik nem önkormányzati anyaotthon. 
- Árvácska Anya és Csecsemőotthon, Nágocs 
- Borostyánvirág Alapítvány, Kaposvár. 

 
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.  

                                                           
60 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
61 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
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A krízis ellátás célja, hogy feldolgozhassák a krízist a bántalmazottak, és megfelelő pszichés, jogi, 
anyagi és személyi segítség igénybevételével biztosságos lakáshoz jussanak.   
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
5.6.1. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
    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 
 

év 
Képviselőtestület tagja 

Férfi Nő 

2008 7 3 

2009 7 3 

2010 4 2 

2011 4 2 

2012 4 2 
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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 szerint62 
 

 
    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 száma63 

év 
Időskorúak járadékában 

részesülők száma 

2008 2 

2009 2 

2010 1 

2011 0 

2012 0 

2013 1 
          Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás. Az időskorúak járadékával kapcsolatos ügyintézés 2013. 
január 01-től a Marcali Járási Hivatalnál történik.64 

                                                           
62 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
63 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
64 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 

év 

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 

2012 309 449 758 

2013 298 427 725 
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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. 
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. 
 
6.2.1. számú táblázat: Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén65 
 

 
Regisztrált 

munkanélküliek száma 
55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

év 
 fő fő % 

2008 129 11 8,5 
2009 177 15 8,5 
2010 174 19 10,9 
2011 137 11 8 
2012 154  9 5,8 
2013  110   9 9,2 

                   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.  
2012-ban a regisztrált munkanélküliek száma nőtt, 2013-ban azonban jelentős mértékben csökkent. 
Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma stagnált.66 
 
Az 50 felettiek elhelyezkedési esélyei nehezebbek, amit alátámaszt az a tény is, hogy körükben 
magasabb a tartós állástalanok aránya. A teljes álláskeresők között az egy éven túl nyilvántartottak 
aránya 26,1 %, míg az 50 év felettiek esetében ez az arány 37,9 % volt 2011-ben.  
Az 50 év feletti álláskeresők aránya igen eltérően alakul az ország egyes területein. A 
legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű megyékben jóval kisebb arányban szerepelnek a 
regisztráltak között, oka, hogy a szociális ellátórendszerek más ágaiban, vagy éppen a fekete/szürke 
gazdaságba húzódtak vissza és igen kis arányban keresnek aktívan állást. Általánosságban 
elmondható, s – ezt számuk emelkedése is jelzi – hogy a munkaerő-piac átrendeződése, 
mindenekelőtt az aktív életkor folyamatos kitolása következtében  munkaerő-piaci kötődésük, 
munkakereséshez való hozzáállásuk fokozatosan változik, tovább maradnak aktívak. Mivel az elmúlt 
években mind a korai nyugdíjazás, mind a rokkantosítás feltételei jelentősen szigorodtak, így egyre 
nehezebb kilépniük a munka világából, és ezáltal tovább maradnak az ENSZ látókörében is. 
Forrás: A munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. 67 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen) 

                                                           
65 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
66 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
67 67 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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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 
 

Kéthelyen az idősek számára a közszolgáltatások 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 
száma68 
 

 
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.  
 
                                                           
68 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 

év 

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 

2012 420 50 11,90 

2013 437 50 11,44 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

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. 
Az idősek szeretik az egészséges, nem nagyüzemi körülmények közt termelt árukat, de a településen 
helyi piac hiánya miatt nincs lehetőség ezen termékek beszerzésére. A legközelebbi piac Marcaliban 
van, heti egy alkalommal, ahová nehezen, körülményesen tudnak csak beutazni. 

 
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 bevonása a szállításba 

A társadalmi élet kerülése Az idősek aktivitásának növelése, programok 
bővítése 

Kevesen veszik igénybe a nappali ellátást. A nappali ellátás bővítése. 
A szolgáltatást igénybe vevők körének bővítése 

különféle szabadidős tevékenységek 
szervezésével (vetélkedők, Ki-mit-tud, 
előadások, kirándulások szervezése). 

Nincs a településen piac, több helyről kell a 
szükséges termékeket beszerezni. 

Helyi termékek értékesítését szolgáló piacok 
kialakításának támogatása. 
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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.  

 
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 és a családsegítés keretein belül 
vehetőek igénybe fogyatékkal élő személyek számára is az ellátások.  
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma69 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 81  NA 

2009 70  NA 

2010 57  NA 

2011 NA  NA 

2012 147  NA 

2013 142  NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 2008 és 2010 kötött 
csökkenést mutat, majd 2012-től jelentős növekedés tapasztalható. 70 
A nyilvántartott álláskeresők egyik kiemelt célcsoportja a megváltozott munkaképességűek, akiknek 
a munkaerő-piacra történő be-, illetve visszalépésének a segítése fontos foglalkoztatáspolitikai 
feladat. 2011-ben számuk 32,2 ezer főt tett ki, amely az összes álláskeresőhöz viszonyítva 5,5 %-os 
aránynak felel meg. Létszámuk az elmúlt években az álláskeresők növekedését meghaladó 
mértékben emelkedett, így arányuk az összes álláskeresőkön belül némileg nőtt.  
A megváltozott munkaképességű álláskeresők között magasabb a nők aránya (55,8 %), s hátrányos 
munkaerő-piaci pozíciójukat erősíti, hogy korösszetételüket és iskolai végzettségüket tekintve is 
kedvezőtlenebb helyzetben vannak az álláskeresők között. E csoport mintegy fele (48,5 %-a) tartozik 
az 50 éven felüliek korosztályába, a 25 évesnél fiatalabb álláskeresők aránya kevesebb, mint 2 % a 
körükben. Iskolai végzettségüket tekintve 48,0 %-uk csak legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik, de emellett jelentős (33,6 %) a szakmunkás és szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők 
aránya is. Körükben igen magas a tartósan állást keresők aránya, 2011-ben 43,2 %-ot tett ki. A 
tartósan állást keresők aránya növekvő tendenciájú: arányuk egy év alatt 1,5 %-ponttal nőtt, 
miközben az összes álláskereső körében csökkenő tendencia érvényesült e tekintetben. 
Forrás: A munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. 71 
 

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, 

                                                           
69 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás: http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. április 
70 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
71 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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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 rosszul megoldott a feljáró. Egy tolókocsiban ülve lehetetlen igénybe venni a 
feljárókat, rámpákat.  
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 
épületek akadálymentesítettsége 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
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. 
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. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként 
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
f) for-profit szereplők részvétele 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 Települési Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat által fenntartott intézmények és 
szolgáltatók közreműködésével terveztük. Az Esélyegyenlőségi Program kidolgozása során, az 
elfogadását megelőzően biztosítottuk a szükséges konzultáció és véleményformálás lehetőségét a 
megvalósításban érintett minden szakmai és társadalmi partnernek felé. Az Esélyegyenlőségi 
Program tervezése önkormányzati hatáskör és felelősség, ezért a mérföldkövek és irányvonalak 
elsődlegesen az önkormányzat döntéshozói (polgármster, képviselők) és intézményei körében került 
egyeztetésre. Annak érdekében azonban, hogy az Esélyegyenlőségi Program hatékony 
megvalósulása biztosítható legyen, alapvetően szükséges volt bevonni a településen működő egyéb 
fenntartású (központi költségvetési, egyházi, civil stb.) intézményeket, szolgáltatókat, szakmai 
szervezeteket, civil szervezeteket és vállalkozásokat, mint például a Kéthelyi szociális Szolgáltató 
Központ vezetőjét, a Program célkitűzéseinek egyeztetésébe, és az akcióterv intézkedéseinek 
megtervezésébe. 72 
 
 b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
Az Esélyegyenlőségi Program szélesebb nyilvánosságának biztosításában érdekeltek körének 
meghatározásán túl a kommunikációs formákat, konkrét tevékenységeket is megterveztük. Az 
Esélyegyenlőségi Program eredményes megvalósulását döntően befolyásolja az intézkedések 
megvalósításában érintettek elkötelezettsége mellett az is, hogy a helyi közvélemény is megfelelően 
informált-e és támogatja-e az Esélyegyenlőségi Program végrehajtását. Éppen ezért szükséges 
minden elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, tájékoztató kiadványok, 
rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet 
kialakítása érdekében. A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatni kell az 
Esélyegyenlőségi Program megvalósításában elért eredményekről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket, az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit és 
a település lakosságát a település honlapján és kiadványaiban. 

                                                           
72 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveges kiegészítés 2015. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1.  A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése73 
 

Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása  fejlesztési lehetőségek meghatározása  

Romák és 
mélyszegény-
ségben élők 

Munkanélküliség 
Képzetlenség 
Életvezetési problémák 
Roma hagyományok elévülése 

Közfoglalkoztatás bővítése 
Piacképes szakmák, Képzőhelyekkel való 
együttműködés 
Életvezetési tanácsadás 
Roma hagyományőrző nap 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete során beazonosított problémák továbbra is fennállnak, így az 
Intézkedési Tervek továbbra is fenntarthatók, megvalósításuk folyamatos. 

Nők 

Kisgyermekes anyák 
elhelyezkedésének nehézségei, munka 
és a gyermeknevelés 
összeegyeztetésének nehézségei 
A szűrővizsgálatok és a védőoltások 
nehéz hozzáférhetősége 
Rejtett családon belüli erőszak 

Nyári napközi, A-tipikus foglalkoztatási 
formákra történő ösztönzés 
A szűrővizsgálatokhoz, védőoltásokhoz való 
hozzáférhetőség könnyítése 
Képzés, tréning szervezése az érintett 
szakemberek számára 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
A nők helyzete és esélyegyenlősége során beazonosított problémák továbbra is fennállnak. A nyári napközi 
nem működik, mert nem igazán van rá egyenlőre igény. 

Idősek 
 
 
 
 
 

Otthoni munka ellátásának nehézségei 
Rossz közlekedőképesség, 
szakellátásokhoz való hozzáférhetőség 
nehézsége 
A társadalmi élet beszűkülése 
Kevesen veszik igénybe a nappali 
ellátást összefüggő tájékozatlansága 

3.Informatikai jártasság, internethasználat 
képességének hiánya 
4. Az idősek elmagányosodása,  
elsigetelődése, kapcsolatok beszűkülése 
5. Nincs lehetőség helyi termékek 
vásárlására 

Közfoglalkoztatás bővítése 
Falubusz bevonása a szállításba 
Az idősek aktivizálása 
A nappali ellátás bővítése. 
 
A szolgáltatást igénybe vevők körének 
bővítése különféle szabadidős 
tevékenységek szervezésével (vetélkedők,  
Ki-mit-tud, előadások, kirándulások  
szervezése74 
5. Helyi termékek értékesítését szolgáló 
piacok kialakításának támogatása.75 
 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
Az idősek helyzete és esélyegyenlőségének vizsgálata során beazonosított problémák továbbra is fennállnak, 
valamint egy új problémát is beazonosítottunk. Falubusz beszerzése megtörtént. Az Intézkedési Terv 1-2-3.-as 
intézkedési tervei továbbra is fenntarthatók, megvalósításuk folyamatos, és egy 4., 5. intézkedési tervvel 
egészül ki. 
Az új problémák beazonosítása miatt egy új 6-ik intézkedési terv került kidolgozásra. 
 
 
 

                                                           
73 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítéseka célcsoportok alatti kiemelt szövegrészekben 2015. 
74 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítéseka célcsoportok alatti kiemelt szövegrészekben 2015. 
75 Új problémák, fejlesztési lehetőségek meghatározása 2016. 02. 25. 
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Gyermekek 

Tisztálkodás és megfelelő étkezés 
hiánya 
Hiányos szülő-gyermek kapcsolat 
Hátrányos helyzetű gyermekek 
társadalmi életből való kiszorulása 
Szünidő alatti gyermekfelügyelet és 
programok hiánya 
Háztáji gazdálkodás ismereteinek  
hiánya 
Ifjúsági korosztály közösségi terének 
hiánya 

Rendszerességre nevelés az óvodában, 
felvilágosítások, tanácsadások 
Közös szülő-gyermekfoglalkozások 
A hátrányos gyermekek támogatása 
Családi napközi 
 
Iskolai konyhakert művelése 
 
Ifjúsági klubhelyiség kialakítása76 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
A gyermekek helyzete és esélyegyenlősége során beazonosított problémák továbbra is fennállnak. Az 1.-es 2-es 
intézkedési tervek továbbra is fenntarthatók, megvalósításuk folyamatos. A felülvizsgálattal beazonosított 
problémákhoz új intézkedési tervek megvalósítása: 4-5-6. 
Az új beazonosított problémákhoz és intézkedésekhez új intézkedési tervek kidolgozása: 7-8 

Fogyatékkal 
élők 

Rossz és hiányos akadálymentes 
környezet 
Hiányos közösségi részvétel 
Rossz emberi hozzáállás a 
fogyatékossághoz 

Közintézmények és a helyi honlap 
akadálymentesítése 
Közösségi programok szervezése 
Programok, melyek hozzájárulnak a lakosok 
elfogadó magatartásához, empátia 
hangsúlyozásához 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
A fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlőségének vizsgálata során beazonosított problémák továbbra is 
fennállnak, egy új intézkedési tervvel kiegészül. Így az Intézkedési Terv 1-2.-ess intézkedési tervei továbbra is 
fenntarthatók, folyamatosak, valamint a 3. új intézkedési tervvel kiegészül. 

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 

∙Az esélyegyenlőség problémakörének 
megismertetése 
∙Roma hagyományok felerősítése 
∙ Információszolgáltatás elősegítése 
∙ Szakettek számának növelése 
∙ Közfoglalkoztatás bővítése 

Települési és nemzetiségi 
önkormányzat,(2014. október 12-től nincs 
helyi szinten nemeztiségi önkormányzat)77 
szociális szolgáltató központ, védőnő, 
háziorvos, pedagógusok 
Nemzetiségi Önkormányzat (2014.október 
12-től nincs helyi szinten nemzetiségi 
önkormányzat- helyette roma lakosság)78, 
művelődésszervező, lakosság 
Önkormányzat, szociális szolgáltató 
központ 
Önkormányzati vezetők, Munkaügyi 
Központ 

                                                           
76 Új problémák és intézkedések beazonosítása 2016. február 25. 
77 Felülvizsgálattal kapcsolatos módosítás 2015. 
78 Felülvizsgálattal kapcsolatos módosítás 2015. 
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Gyermekek 
∙ Szülő-gyermek kapcsolat javítása 
∙ Nyári gyermekfelügyelet biztosítása 
∙ Lakhatási körülmények javítása 

Óvoda, szülők 
Óvoda, Iskola, Önkormányzat 
Önkormányzat, lakástulajdonosok 

Idősek 

∙ az időseket érintő betörések számának 
csökkentése, bűnmegelőzés 
∙ házkörüli munkához való 
segítségnyújtás 
∙ Falubusz használata az idősek 
mobilitásának elősegítéséhez, közösségi 
élet eléréséhez79 

Rendőrség, Szociális Szolgáltató Központ 
Önkormányzat, Szociális Szolgáltató 
Központ, közfoglalkoztatottak 
Önkormányzat, Szociális Szolgáltató 
Központ, helyi szponzorok 

Nők 

∙ Egészségi állapotra való odafigyelés 
ösztönzése, szűrővizsgálatok 
∙   Családon belüli erőszak 
felismeréséhez képzés 

Háziorvos, védőnő 
Szociális Szolgáltató Központ, szociális 
szakemberek, rendőrség 

Fogyatékkal 
élők 

Te sem vagy más, Te sem vagy más! 
Fogyatékosság elfogadtatása. 
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. 
 

                                                           
79 Felülvizsgálattal kapcsolatos módosítás 2015. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
Romák és mélyszegénységben élők: 

1.Intézkedési terv 

Intézkedés címe: Az esélyegyenlőség problémakörének megismertetése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A problémakört kevesen ismerik, kevesen tudják megfelelően 
értelmezni 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
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 
nemeztiségi önkormányzat (2014.október 12-től nincs Roma nemzetiségi 
önkormányzat)80- roma lakosság 

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 

 

                                                           
80 Felülvizsgálattal kapcsolatos módosítás 2015. 
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Romák és mélyszegénységben élők: 
2. Intézkedési terv 

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, roma állampolgárok81 

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 

 
 

                                                           
81 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveges kiegészítés 2015. 
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Romák és mélyszegénységben élők: 
3. Intézkedési terv 

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 

2013. 10: 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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Romák és mélyszegénységben élők: 
4. Intézkedési terv 

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, addigtológia 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 

2013. 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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Romák és mélyszegénységben élők: 
5. intézkedési terv 

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 
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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Romák és mélyszegénységben élők: 

6. Intézkedési terv 

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 

 
 
 



 63

Gyermekek 
1. Intézkedési terv 

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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Gyermekek 
2. Intézkedési terv 

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 

2015. 01-ig: igényfelmérés 
2015. 03: a családi napközi szervezése, hirdetése 
2015. 06: 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 
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Gyermekek 
3.Intézkedési terv 

Intézkedés címe: Összefogás a jobb lakáskörülményekért! 

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 

2014. 08: állapotfelmérés 
2014. 11: egyeztetés a vállalkozókkal, lakosokkal 
2015. 02: tulajdon megóvásra, higiénia fenntartásának fontosságára 
irányuló megállapodások megkötése 
2015. 04: 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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Gyermekek 
4.Új intézkedési terv 

Intézkedés címe: Szállás és nyári táborozási lehetőség! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Diákszállás kialakítása, nyári táborozási lehetőség rászoruló gyerekek 
számára (akár az ország távolabbi, vagy erdélyi részéről is) 
 
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: Rászoruló gyerekeknek lehetősége lenne itt táborozni 
Középtáv:A helyi gyerekek cserében eljutnának  az ország más területeire, 
esetlek külföldre táborozni. 
Hosszútáv: Hosszú távú együttműködés más településekkel, térségekkel a 
rászoruló gyermekek üdültetésére. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igények felmérése, partnerek keresése. Pályázati lehetőségek felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

Kéthely Község Önkormányzata 

Partnerek  önkormányzat, más települések vezetői 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2016.01.Pályázati lehetőség keresése 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Hosszú távú együttműködés a rászoruló gyermekek üdültetésére, 
kirándultatására.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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Gyermekek 
5. Új intézkedési terv 

Intézkedés címe: Bölcsődei szoba! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Óvoda bővítése tornaterem kialakítása, a meglévő tornateremből bölcsődei 
szoba. 
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: kapacitásbővítés. 
Középtáv: Munkahelyteremtés. Kisgyermekes szülők segítése. 
Hosszútáv: Nem kellene a kisgyermekes szülőknek gyermekeiket a 
közelben lévő nagyvárosba szállítani.  
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igények felmérése. Pályázati lehetőségek felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

Kéthely Község Önkormányzata, Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda 

Partnerek  önkormányzat, óvoda 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2016.01.Pályázati lehetőség keresése 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A kisgyermekes szülőknek gyermekeiket nem kellene a közeli városba 
vinni bölcsődébe. A kisgyerekek későbbi  óvodai csoporttársaikkal 
kezdhetnék meg a bölcsődét. A szülök helyi szinten a bölcsődei 
beszoktatást könnyebben meg tudnák oldani. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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Gyermekek 
6.Új intézkedési terv 

Intézkedés címe: Kerékpárút belterületen a biztonságosabb közlekedésért! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kerékpár út lakott területen belüli szakaszának kiépítése.  
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: Kerékpárút belterületen is. 
Középtáv: Többen fognak kerékpárral közlekedni. 
Hosszútáv: biztonságosabb közlekedés a községen belül. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázati lehetőségek felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

Kéthely Község Önkormányzata 

Partnerek  önkormányzat, partnerek  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2016.01. Pályázati lehetőség keresése 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A gyermekek, családok, idősek a falu belterületén belül biztonságosabban 
tudnának közlekedni. A kerékpárút kialakításával növekedne a kerékpárt 
használók száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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Gyermekek 
7.Új intézkedési terv82 

Intézkedés címe: Ifjúsági klubhelyiség kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az ifjúsági korosztály számára nincs megfelelő gyülekezésre alkalmas 
hely, ahol szabadidejüket kulturáltan eltölthetnék. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: közösségi tér kialakítása  
Középtáv: közösségfejlesztés elindítása, ifjúság összefogása, kapcsolat 
kialakítás a járás más ifjúsági szervezeteivel 
Hosszútáv: hozzájárulás a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, a 
szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó helyi közösségek létrejöttének 
elősegítése 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Önkormányzati önerő mértékének meghatározása 
Pályázati lehetőségek felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: ifjúság képviselői, önkormányzat 
Felelős: Kéthely Község Képviselő Testülete, Nikula András képviselő 

Partnerek 
 önkormányzat, Somogy Ifjúságáért Egyesület/ Böhönyei Fiatalokért 
Kulturális Egyesület 

Határidő (k) 
pontokba szedve 

2016. március-április 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: az ifjúság közreműködésével igényeiknek megfelelő közösségi 
tér kerül kialakításra. 
Középtáv: az ifjúság szervezetbe tömörül (Kéthelyért Egyesület ifjúsági 
szervezete lesz) 
Hosszútáv: az ifjúság céltalan és passzív szabadidő eltöltési szokásai 
megváltoznak, tudatos, aktív szereplői lesznek szabadidejük 
szervezésének. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82 Új intézkedési terv az újonnan beazonosított problémákhoz 2015. 02 25. 
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Gyermekek 
8.Új intézkedési terv83 

Intézkedés címe: 
Ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok 
támogatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az ifjúsági korosztály közösségi aktivitásának hiánya 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: az ifjúság aktív részvételével igényeiknek megfelelő folyamatos 
programszervezés 
Középtáv: ifjúsági partnerkapcsolatok kialakítása a Somogy Ifjúságáért 
Egyesület/ Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesülettel 
Hosszútáv: a Marcali járásban élő fiatalok sikeres társadalmi 
integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi 
aktivitásuk erősítésével 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1.Az ifjúság önszerveződése, Kéthelyért Egyesülethez csatlakozás 
2.Partnerkapcsolatok kialakítása 
3.Pályázati lehetőségek felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: Kéthely ifjúsági szervezete, Somogy Ifjúságáért Egyesület/ 
Böhönyei Fiatalokért Kulturális Egyesület, Kéthely önkormányzat 
Felelős: Nikula András képviselő 

Partnerek  érintett önkormányzatok 

Határidő (k) 
pontokba szedve 

2016.01.-től: fiatalok önszerveződése, pályázati lehetőségek folyamatos 
keresése 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: közösségfejlesztés elindítása, ifjúság összefogása 
                 dokumentáció: az ifjúság szervezetbe tömörülése 
Középtáv: partnerkapcsolatok kialakulása 
                 dokumentáció: megszervezett programok, találkozók   
Hosszútáv: a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalása, önfenntartó helyi 
                  közösség létrejötte  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázatok 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83 Új intézkedési terv az újonnan beazonosított problémákhoz 2015. 02 25. 
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Nők 
1. Intézkedési terv 

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 

2014. 01: adatbázis a lánygyermekek születési évszámáról 
2014.02: a program hirdetése 
2014. 03: előadások szervezése a betegségről, védőoltás szerepéről 
2014. 05: szűrővizsgálatok szervezése 
2014. 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 támogatás 
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Nők 
2.Intézkedési terv 

Intézkedés címe: A családon belüli rejtett 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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Idősek 
1. Intézkedési terv 

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 

2013. 12: igényfelmérés, adatbázis elkészítése az idősekről 
2014. 02: a rendőrséggel való kapcsolatfelvétel és egyeztetés, helyszín 
biztosítása 
2014. 04: plakátok, hirdetések elkészítése és a célcsoport 
figyelemfelkeltése 
2014. 04: az előadások lebonyolítása 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Az idős korosztály nagyszámban 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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Idősek 
2. Intézkedési terv 

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 

 



 75

 
Idősek 

3. Intézkedési terv 
      

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. 03: igényfelmérés 
2014.: busz vásárlásához szükséges anyagi erőforrás beszerzése és a busz 
megvásárlása 

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 

Anyagi erőforrás, pályázatok, helyi szponzorok  
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Idősek 
4. Új intézkedési terv: 

Intézkedés címe: Egészségügyi programok szervezése/Idősek rehabilitációja 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településünkön minden évben szerveznek egészséggel, egészség 
megőrzéssel kapcsolatos programokat, előadásokat. Idősek 
rehabilitációjának megszervezése. Gyógyfürdő időseknek. Falubusszal 
történi szállítás megszervezése. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: Az információ a programról minden helyi lakoshoz jusson el. 
Középtáv: Minél több lakos vegyen részt a rendezvényeken, programokon, 
rehabilitációs lehetőségeken. 
Hosszútáv: A helyi lakosok egészségük megőrzéséhez szakmai segítséget 
kapnak, amelyet hasznosítani tudnak. Idősek is eljutnak gyógyfürdőbe. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A helyi televízióba, honlapra és a hirdetőtáblákon az információk 
feltüntetése. A helyi szociális intézmény figyelemfelhívása a 
megrendezendő programokra, esetleg segítségnyújtása a programokra való 
szállítással.(idősek) 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális Szolgáltató Központ 

Partnerek Helyi tv üzemeltetője, önkormányzat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2015.11 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. 
Tájékozottság magasabb szintű lesz. Idősek is igénybe tudják venni a 
gyógyfürdő szolgáltatásait. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem minden lakoshoz érnek el a szükséges információk a programokról. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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Idősek 

5.Új intézkedési terv 

Intézkedés címe: Könyvtári programok! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településünkön minden évben szerveznek programokat, amelyen az 
idősebbek ritkán vesznek részt. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: Az információ a programról minden helyi lakoshoz jusson el. 
Középtáv: Minél több lakos vegyen részt a rendezvényeken, programokon. 
Hosszútáv: Helyi közösségi élet fellendülése a fiatalok és idősek számára 
egyaránt. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A helyi televízióban, honlapon és a hirdetőtáblákon az információk 
feltüntetése.  
 

Résztvevők és 
felelős 

Kéthely Község Önkormányzata: Könyvtár 

Partnerek Helyi tv üzemeltetője, önkormányzat, könyvtár 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2015.11 az információk közzététele 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A megrendezett programok szélesebb körben való látogatottsága. Fiatalok, 
idősebbek egyaránt részt vehetnek a különböző rendezvényeken. 
Idősek kimozdulnak otthonról. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem minden lakoshoz érnek el a szükséges információk a programokról. 
Kevés számú részvétel. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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Idősek 
6.Új intézkedési terv84 

Intézkedés címe: 
Helyi termékek értékesítését szolgáló piacok kialakításának 
támogatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs a településen piac, több helyről kell a szükséges termékeket 
beszerezni. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: helyi termelők összefogása, termékértékesítésre piac kialakítása 
Középtáv: lakossági igények széleskörű kielégítése 
Hosszútáv: hozzájárulás a helyi termelők aktív társadalmi 
szerepvállalásához, önfenntartó helyi közösségek létrejöttének elősegítése 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1.Piac helyének kijelölése, helyi termelők tájékoztatása 
2.Önkormányzati lehetőségek feltérképezése 
3.Pályázati lehetőségek keresése 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: Kéthely Község Önkormányzata, helyi termelők 
Felelős: Kéthely Község Önkormányzat Molnár Balázs polgármester 

Partnerek Helyi termelők 

Határidő (k) 
pontokba szedve 

2016. március 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A piac lehetőséget teremt a helyi termelők áruinak megismerésére, a 
lakosságnak lehetősége nyílik mindent egy helyen megvásárolni, amiért 
nem kell messzire utazni. Az Idősek kimozdulnak otthonról, lehetőségük 
nyílik kapcsolataik bővítésére. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázati forrás 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
84 Az idősek esélyegyenlőségével kapcsolatban beazonosított új problémához készült új intézkedési terv 2016. 02. 25. 
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Fogyatékkal élők 
1.Intézkedési terv 

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 másságot. 

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,  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2014.01: egyeztetés a pedagógusokkal 
2014.02: játékokhoz való eszközök beszerzése 
2014.03: 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 
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Fogyatékkal élők 
2.Intézkedési terv 

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. 
Szakember segítségével a település honlapjának akadálymentesítése.  

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, fogyatékkal élő személyek. 

Partnerek Vállalkozók, szakemberek, művelődésszervező 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2013. 11: az intézmények felmérése 
2014. 01: a fogyatékkal élőkkel történő kapcsolatfelvétel 
2014. 06: az intézmények, helyi honlap 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 

Anyagi erőforrás, központi költségvetés, pályázat, önkormányzati 
költségvetés 
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Fogyatékkal élők 
3.Új intézkedési terv 

Intézkedés címe: Színdarabok bemutatása! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Művelődési ház, mozi terem felújítása. A helyben működő értelmi 
fogyatékosok otthonában élők által előadott színdarabok bemutatása. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: Egyre több program helyi szinten a fogyatékosok bevonásával. 
Középtáv: Minél több lakos vegyen részt a rendezvényeken, programokon. 
Együtt szerepeljenek a színpadon a helyi lakosok és az értelmi 
fogyatékosok. 
Hosszútáv: Együttműködés minden helyi program megszervezésében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A helyi televízióba, honlapra és a hirdetőtáblákon a helyi szociális 
intézmény figyelemfelhívása a megrendezendő programokra, esetleg 
segítségnyújtása a programokra való szállítással.(idősek) 

Résztvevők és 
felelős 

Kéthely Község Önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat Értelmi 
Fogyatékosok Otthona 

Partnerek Helyi tv üzemeltetője, önkormányzat, szociális otthon 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2015.11 az információk közzététele 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A művelődési ház felújítását követően lehetőség nyílik több program 
megszervezésére, a szorosabb együttműködésre. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Alacsony részvétel a rendezvényeken. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés, pályázatok 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)85 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. Az 
esélyegyenlőség 
programkörének 
megismertetése 

A problémakört 
kevesen ismerik, 
kevesen tudják 
megfelelően 
értelmezni 

 A problémakör 
megismertetése 
A problémakör 
elfogadtatása 

Az 
esélyegyenlőségge
l kapcsolatos 
gondolkodásmód 
alkalmazása a 
döntéshozók és a 
lakosság körében. 

- Érzékenyítő 
tréning . 

Képzések 
szervezése a 
szociális területen 
dolgozók számára. 

Lakossági 
rendezvények 
szervezése. 

Önkormányzat, 
jegyző, 
önkormányzati 
intézmények 
dolgozói, Roma 
lakosok 

2014.10. A programon való 
részvételi arány.  
Az attitűd és 
gondolkodásmód-
ra gyakorolt 
megfelelő hatás 
elérése.  

Az 
esélyegyenlőség 
ismertté válik. 

Anyagi 
erőforrások 
pályázatok. 

fenntartható 

2. Roma 
hagyományok 

A roma 
hagyományok 
feledésbe 
merülése. 
Hagyományok 
ismerése csökken. 

Roma 
hagyományok 
megismertetése. 
Közös programok. 
Közösségi élet 
aktiválása, roma 
identitás 
elősegítése. 

- Roma lakosok 
felkeresése, 
kapcsolatfelvétel. 
Hagyományok, 
ötletek 
megvitatása. 
Roma nem 
megtartása. 

Roma származású 
lakosok 

2014.05. A programokon és 
a programokban 
résztvevő helyi 
lakosok aránya. 
Aroma nap 
fenntarthatósága, 
érdeklődési arány 
a téma iránt. 

Pályázatok fenntartható 

3. Az 
információáramlás 
a honalapon! 

A településünk 
honlapján 
nincsenek kellő 
információk az 
esélyegyenlőségge
l, a jogsegéllyel, 
diszkriminációs 
ügyekkel 
kapcsolatban. 

Honlapra 
esélyegyenlőségi 
link. Helyi 
esélyegyenlőségi 
program feltöltése. 
Jogsegély 
szolgálat, Egyenlő 
Bánásmód 
Hatóság. 

- Honlapra 
esélyegyenlőségi 
link. Helyi 
esélyegyenlőségi 
program feltöltése. 

Önkormányzat, 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ. 

2013.10. A településen élők 
körében nő a 
tájékozottság az 
esélyegyenlőségge
l kapcsolatban. 
 Kevésbé 
maradnak rejtve a 
hátrányos 
megkülönböztetés
ek. 

Nincs szükséges 
erőforrás 

fenntartható 
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4. Információszolgál-
tatás. 

A településünkön 
nincs megfelelő és 
könnyen elérhető 
információszolgált
atás. A helyi 
lakosok nem 
tudják, hogy 
milyen 
szakemberhez 
fordulnak, milyen 
segítséget 
vehetnek igénybe. 

Információ 
minden lakoshoz 
eljusson. 
Könnyebben 
vegyenek igénybe 
szolgáltatásokat. 
Életszínvonal 
növekedése. 

- A helyi 
televízióba, 
honlapra és a 
hirdetőtáblákon az 
információk, 
elérhetőségek. 

Önkormányzat 2013.12. Több ember keresi 
fel a megfelelő 
szakembereket. Az 
ellátások 
könnyebben 
hozzáférhetők. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázatok 

fenntartható 

5. Szakképzettséggel 
könnyebb. 

Alacsony iskolai 
végzettség, 
lemorzsolódás a 
szakiskolákban. 

Motiváltság 
növelése, 
képzések 
beindítása. Sikeres 
munkaerő. 

- Felderítés, 
adatbázis,motivált
ság növelése, 
képzések, 
elhelyezkedés 
segítése. 

Helyi iskola, 
önkormányzat, 
alacsony iskolai 
végzettségű 
lakosok. 

2016. Képzettséget 
szerzettek aránya 
nő. 

Pályázatok, 
központi 
költségvetés 

fenntartható 

6. Munkanélküliség 
csökkentése! 

Munkahelyek 
hiánya, 
képzetlenség, 
tanulás iránti 
motiváció hiánya. 

Közfoglalkoztatás 
bővítése. 
Foglalkoztatottak 
számának 
növekedése. 

- Felderítés, 
adatbázis, bevonás 
a 
közfoglalkoztatásb
a. 

Munkanélküliek, 
önkormányzat 

2017. Munkanélküliség 
csökkenése. 

Pályázatok, 
központi 
költségvetés 

fenntartható 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Játék újratanulása! Játék 
hangsúlyozása. 
Szülő- gyerek 
játék, kapcsolatok 

Közös programok, 
játékra nevelés, 
kapcsolatok 
javulása. 

 Kapcsolatfelvétel 
a szülőkkel, 
programok 
szervezése, 
hirdetés, 
megrendezés. 

Óvoda, iskola 2014.05. Szülők részvétele 
a programokon. 
Közösségi élet 
aktivizálódása. 

Önkormányzati 
költségvetés 

fenntartható 

2 Gyermek felügye-
let, családi 
napközi! 

Felügyelet 
biztosítása. 

Igényfelmérés, 
nyári 
gyermekfelügyelet 

- Igényfelmérés, 
pályázati 
lehetőségek, 
megfelelő hely 
biztosítása, 
szakképzett 
munkaerő. 

Önkormányzat, 
óvoda, művelődés 
szervező 

2015.06. Családi napközi. Humán és anyagi 
erőforrások, 
pályázatok. 

fenntartható 

3 Összefogás a jobb 
lakáskörülménye-
kért 

Rossz élet- és 
lakáskörülmények. 

Problémák 
feltárása, 
lakáskörülmények 
javítása, 
folyamatos 
tisztántartása. 

- Felmérések, 
megállapodások a 
lakás 
tulajdonosokkal, 
lakások felújítása. 

Önkormányzati 
vezetők, 
lakástulajdonosok 

2015.04. Lakáskörülménye
k javulása 

Pályázatok fenntartható 

4. Új intézkedés Szállás és 
táborozási 
lehetőség! 

Gyermekek 
részére szállás és 
táborozás. 

Rászoruló 
gyermekeknek 
lehetősége lenne 
táborozásra. 

- Igények felmérése, 
partnerek 
keresése, pályázati 
lehetőségek. 

Önkormányzat 2016. Hosszú távú 
együttműködés a 
partnerekkel a 
rászoruló 
gyermekek 
üdültetésére. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázatok 
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5.Új intézkedés Bölcsődei szoba! 

 

Óvoda bővítése, 
jelenlegi 
tornateremből 
bölcsődei szoba 
kialakítása. 

Óvodai 
kapacitásbővítés, 
Munkahelyteremté
s, Helyben 
bölcsőde 

- Igények felmérése, 
pályázati 
lehetőségek 
keresése 

Önkormányzat, 
óvoda 

2016.01. Bölcsődei szoba 
helyben. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázatok 

 

6.Új intézkedés Kerékpárút 
belterületen a 
biztonságosabb 
közlekedésért! 

Kerékpárút 
kialakítása 
belterületen. 

Kerékpárút lakott 
területen belüli 
kiépítése, 
biztonságosabb  

közlekedés. 

. Pályázati 
lehetőségek 
felmérése. 

Önkormányzat 2016.01. Biztonságosabb 
közlekedés, 
kerékpárforgalom 
növekedése 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázatok 

 

III. A nők 
esélyegyenlősége 

          

 

1. A nők 
egészségéért! 

Évenkénti 
megelőző 
szűrések. 

Szűrővizsgálatok. 
Méhnyakrák elleni 
oltás, egészségi 
állapot megőrzése. 

- Nők, 
lánygyermekek 
körében a 
szűrővizsgálatoko
n való megjelenés 
fontosságának 
hangsúlyozása. 
Tájékoztatás a 
fontosságról. 
Oltások. 

Önkormányzat, 
nőgyógyászati 
szakorvos 

2014.09. Résztvevők aránya 
nő, szűréseken 
résztvevők aránya 
is nő, 
védőoltásokat 
többen kapják 
meg. 

Pályázati 
támogatás 

fenntartható 

2. A családon belüli 
rejtett erőszak 
ellen. 

Információval nem 
nagyon 
rendelkezünk róla. 

Felmérés, 
beavatkozási 
lehetőségek, 
Hatékony 
segítségnyújtás. 

- Kapcsolatfelvétel 
szakemberekkel, 
pedagógusokkal, 
tréning, 
képzés,helyszín 
biztosítása, 
egyeztetés a 
részvevőkkel, 
tréning.  

Szociális 
Szolgáltató 
Központ, szociális 
szakemberek, 
családgondozó, 
védőnő, háziorvos, 
pedagógusok. 

2014. Tréninget 
sikereses elvégző 
szakemberek. A 
beavatkozásokban 
a tréning sikeres 
alkalmazása. 

Pályázatok, 
központi 
költségvetés 

fenntartható 

IV. Az idősek 
esélyegyenlősége 

          

1. Nyugdíjasok 
bűnmegelőzési 
programja! 

A nyugdíjasok 
gyakran engednek 
be otthonaikba 
idegeneket. 

Idősek 
gondolkodásmódjá
nak 
megváltoztatása, 
elővigyázatosabba
k legyenek, 
csökken a lopások 
száma. 

 
 
 
 

- Idősek felkeresése, 
igényfelmérés, 
rendőrséggel való 
kapcsolatfelvétel, 
bűnmegelőzési 
program 
szervezése, 
hirdetése, 
lebonyolítása. 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ, 
művelődésszervez
ő, helyi idős 
lakosság 

2014.04. Előadásokon való 
részvétel, 
biztonság 
fontossága, 
csökken a 
kiszolgáltatottság. 

Humán erőforrás, 
pályázatok 

fenntartható 
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2. Az idősekért! Fizikai állapot 
romlása, ház 
körüli munkálatok 
ellátása sokkal 
nehezebb. 

 
 
 

Az idősekre való 
odafigyelés 
növelése, 
helyzetük 
megismerése. 

- Igényfelmérés, 
munkanélküliek 
alkalmazása, 
folyamatos 
munkavégzés 
ellenőrzés. 

Munkaügyi 
központ 

2014.03. Idősek 
életszínvonala, 
elégedettsége nő, 
társas kapcsolataik 
bővülnek. 

Központi 
költségvetés, 
pályázatok 

fenntartható 

3. Falubusz a 
szolgáltatások 
könnyebb 
eléréséhez! 

Egészségügyi 
szakrendeléseken 
programokon való 
részvétel 
megkönnyítése. 

Falubusz. 
Szolgáltatásokhoz 
való hozzájutás 
megkönnyítése. 

- Igényfelmérés. A 
lakosság 
tájékoztatása a 
falubusz 
igénybevételi 
lehetőségeiről. 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

2014. A falubusz 
kihasználtsága nő, 
az idősek résvételi 
aránya nő a helyi 
programokon, 
rendezvényeken. 

Anyagi 
erőforrások, 
pályázatok, helyi 
szponzorok. 

fenntartható 

4.Új intézkedési 
terv 

Egészségmegőrző 
programok 
szervezése/Idősek 
rehabilitációja 

Egészségmegőrző 
programok 
szervezése, 
Rehabilitációs 
programok, 
gyógyfürdő. 

Programok 
szervezése, minél 
többen vegyenek 
rajta részt. 
Rehabilitációs 
programok:Gyógy
fürdő 

- Információk 
közzététele, 
figyelemfelhívás, 
programokra való 
szállítás. 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ 

2015.11. Tájékoztatás, 
igénybevétel nő.  

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázatok 

 

5.Új intézkedési 
terv 

Könyvtári 
programok 

Programok 
szervezése, kevés 
idős részvételével. 

Információ széles 
körbe jusson el, 
minél többen 
vegyenek részt a 
programokon. 
Fiatalok, idősek 
együtt. 

- Információk 
közzététele. 

Önkormányzat, 
könyvtár 

2015.11. Látogatottság nő, 
ha megfelelő a 
tájékoztatás. 
Idősek is többen 
részt vesznek a 
rendezvényeken. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázatok 

 

V. A fogyatékkal 
élők 
esélyegyenlősége 

          

1 Te sem vagy más, 
te is más vagy! 

Nem ismerik nem 
értik a fogyatékkal 
élőket, 
idegenkednek 
tőlük. Nehezen 
fogadjál a 
másságot 

Közös játékok, 
közös időtöltés. A 
gyermekekkel is 
megismertetni a 
különböző 
fogyatékosságokat
. Toleránsabbak 
lesznek. 

. Egyeztetés a 
pedagógusokkal, 
program 
meghirdetése, 
játékok 
megszervezése, 
eszközök 
beszerzése, játékos 
programok 
lebonyolítása. 

Fővárosi 
Önkormányzat 
Értelmi 
fogyatékosok 
Otthona, 
Támogató 
szolgálat 

2014.03. Változik a 
kialakult kép a 
fogyatékkel 
élőkkel szemben. 

Önkormányzati 
költségvetés 

fenntartható 
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2. Akadálymentes 
környezet! 

A településen több 
intézményünk 
nincsen akadály 
mentesítve. 

Akadálymentesítés
, helyi közéletben 
való részvétel nő. 

- Intézkedések, 
felmérés, 
tervezetek, 
fogyatékkel élők 
felkeresése, 
javaslataik 
figyelembevétele, 
település honlap 
akadálymentesítés
e. 

Önkormányzat, 
fogyatékkel élő 
személyek 

2014.06. Közintézmények 
jobban 
hozzáférhetők 
.Életminősége 
javul a 
fogyatékkel 
élőknek, jobban 
részt vesznek a 
helyi közéletben. 

Vállalkozók, 
szakemberek, 
fogyatékkel élő 
személyek. 

fenntartható 

3.Új intézkedési 
terv 

Színdarabok 
bemutatása. 

Művelődési ház, 
mozi terem 
felújítása. 
Fogyatékkel élők 
által előadott 
színdarabok 
bemutatása. 

Fogyatékkel élők 
bevonása a 
programokba, 
együtt 
szerepeljenek . 

- Hirdetés. Önkormányzat, 
szociális otthon 

2015.11 Több program 
szervezése 
művelődési ház 
felújítása után. 
Fogyatékkel élők 
nagyobb 
részvétele a 
programokon. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázatok 

 

           

           
 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 
támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 
létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 
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kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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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: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 
………………………….. 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.  
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
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. 



 

 91
 

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. 
 
4. Elfogadás módja és dátuma 

I. Kéthely község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Kéthely Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 108/2013.(VIII.27.) számú határozatával 
elfogadta.  
 
865. Felülvizsgálat 

A HEP időarányos megvalósulását kétévente át kell tekintetni, az áttekintés alapján szükség 
esetén felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 
megfelelően kell módosítani. 
 
Kéthely Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. június 25.-ei nyilvános testületi 
ülésén úgy döntött, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program időarányos megvalósulásának 
felülvizsgálatát tűzi ki.87  
 
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete 
kétféle lehet: 
a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat 

nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek szükséges arról határoznia, hogy 
az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget 
tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták. A képviselő testület határozatát fel kell 
tölteni a HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására 
létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé, ahogyan az a nyilatkozatot is, amely 
arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt.  

b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.  
 
Ha a HEP átvizsgálását követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy azt felül 
kell vizsgálni, annak okai lehetnek (többek között):  

� az áttekintés/átvizsgálás során beazonosított, a HEP helyzetelemzésében leírt 
helyzetben történt változás; 

� az áttekintés csak az intézkedési tervben szereplő intézkedéseket érinti: 
megvalósíthatóságában történt változás vagy a tervezett intézkedések ütemezéséhez 
képest tapasztalt eltérés. 

Általánosságban elmondható a felülvizsgálat vonatkozásában is, hogy a HEP helyzetelemzési 
részében feltárt problémák közül egy sem maradhat a megoldásra irányuló intézkedés nélkül.  
 
A Türr István Képző és Kutató Központtal (a továbbiakban: TKKI) a kapcsolat felvétele 
megtörtént 

                                                           
86 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 
87 megállapítva: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.(III.17.) számú 
képviselő-testületi határozatával 
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A HEP felülvizsgálatának folyamata: 

a. A helyzetelemzés felülvizsgálata: adatok frissítése, adathiányok pótlása, lehetőleg 
2014-ig. 

b. Az adatok elemzéséhez kapcsolódóan következtetések levonása, a települési adatok és 
a 2011-es népszámlálás vonatkozó eredményeinek összehasonlítása. 

c. Beazonosított problémák felülvizsgálata: a korábban beazonosított probléma 
aktualitásának vizsgálata, korábban nem azonosított probléma beazonosítása. 

d. A felülvizsgált problémáknak megfelelően a fejlesztési lehetőségek megfogalmazása. 
e. Az intézkedések felülvizsgálata: A felülvizsgálat időszakában tervezett intézkedések 

megvalósulásának vizsgálata történik, amely arra vonatkozik, hogy sikerült-e 
megvalósítani az adott intézkedést, ha igen, hogyan, ha nem, miért. Ehhez segítségként 
a szoftverből letölthető nyomon követési sablon használható. Ha a segédletet az 
önkormányzat felhasználja, akkor a kitöltött dokumentumot szükséges feltölteni a 
szoftver dokumentumai közé.  

f. A HEP Fórum működésének felülvizsgálata, korrekciója. 
g. Változások jegyzékének kitöltése. A jegyzéket az önkormányzat tölti ki és tölti fel a 

szoftverbe. 
h. A változásokat is tartalmazó HEP feltöltése a szoftverbe. A változások HEP-ben 

történő megjelenítése alapvetően két módon történhet:  
� az adott fejezeteket/alfejezeteket követően illesztik be a változásokat, jelezve, 

hogy a 2015-ben történt felülvizsgálatot követően került az adott szövegrész a 
HEP-be;  

� egy összefüggő dokumentumban gyűjtik össze a változásokat, amelyben 
pontosan megjelölik, hogy melyik pont, miben változott vagy mivel egészül ki; 

A fentieken kívüli esetleges egyedi megoldásokat egyedileg meg kell vizsgálni, és 
egyeztetést követően lehet elfogadni. 

i. A mentor visszajelző lapot tölt ki. 
j. A HEP nyilvánosságra hozatala: a változásokat tartalmazó, egységes szerkezetű, a 

felülvizsgálatra vonatkozó záradékkal is ellátott HEP pdf-ben kerül feltöltésre a 
szoftver 9. pontjába, ami egyben azt is jelenti, hogy a felülvizsgált HEP elérhető a 
www.tkki.hu oldalról. 

 
A HEP-ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a felülvizsgálata céljából a helyi 
esélyegyenlőségi fórumot 2015. október 28.-án  megtartottuk, az ott elhangzott javaslatok 
alapján a  HEP IT-t átdolgoztuk. 
 
886. A HEP IT megvalósulása 

 
Az alábbiakban a tervezett intézkedéseket és azok végrehajtását mutatjuk be.  
A HEP IT megvalósítása 5 éves időintervallumban történik. 
Romák és mélyszegénységben élők célcsoport: 
1. Az esélyegyenlőség programkörének megismertetése 
A Marcali Járás Esélyegyenlőségi programjának valamint a helyi esélyegyenlőség program  
elkészítése során a helyi honlapra folyamatosan kerültek fel az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos dokumentumok.  
Igazoló dokumentum: honlap 
A megvalósítás: folyamatos 

                                                           
88 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 
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2. Roma hagyományok 
Roma lakosok felkeresése, kapcsolatfelvétel, hagyományok, szokások és ötletek megvitatása 
megtörtént. 
Tánccsoport szervezésére nem került sor. 
Hagyományőrző Roma nap megrendezésre került programokkal, roma ételek elkészítésével. 
A cél a  közösségi élet aktiválása,a roma identitás erősítése, egymás megismerése, 
elfogadásának és hagyományainak tiszteletben tartásának erősítése volt. 
A programot sikerességét befolyásolta: a motiváltság hiánya, anyagi erőforrás hiánya, 
szponzorok, pályázatok hiánya 
Igazoló dokumentum:Kéthely község Roma nemzetiségi Önkormányzatának testületi 
döntése a roma nem megtartásáról.                                                                              
A megvalósítás: 2014. 
 
3.Információáramlás a honlapra! 
A honlapra történő esélyegyenlőségi link létrehozása: folyamatban. 
Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk, elérhetőségek összeírása, a link alá az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk és a Helyi Esélyegyenlőségi program feltöltése: 
folyamatban. 
 A  honlap folyamatos fejlesztés alatt áll.  
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkája és elérhetősége  elérhető és hozzáférhető a lakosok 
számára a honlapon. 
Közzététel módja: honlapon hirdetés formájában. 
A megvalósítás: folyamatosan 
4. Információszolgáltatás: 
A településünkön nem volt megfelelő és könnyen elérhető információszolgáltatás. A helyi 
lakosok nem tudták hogy különböző esetekben, krízisekben, deviancia megjelenése esetén 
milyen szakemberhez fordulnak, milyen segítséget vehetnek igénybe. 
A helyi televízióba, honlapra és a hirdetőtáblákon az információk feltüntetése. A 
segélyvonalak, jogsegély szolgálat, betegjogi képviselő, ellátott jogi képviselő, gyermekjogi 
képviselő, addigtológia ellátások, pszichiátriai ellátások, családgondozók, és szociális 
gondozók elérhetősége, munkájuknak rövid ismertetése: folyamatban. 
Igazoló dokumentum: hirdetmények, felhívások a honlapon, kábel tv-ben, hirdetőtáblákon  
Megvalósulás: folyamatos 
5.Szakképzettséggel könnyebb: 
Alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, lemorzsolódás a szakiskolákban. Helyi 
szinten a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűeknek oktatást szerveztek  2013. 
évben, valamint 2014.-ben parkgondozó tanfolyam került megszervezésre. 
Igazoló dokumentum: közfoglalkoztatási programok munkaügyi központon keresztül  
Megvalósulás: folyamatos 
6.Munkanélküliség csökkentése: 
Munkahelyek hiánya, képzetlenség, tanulás iránti motiváció hiánya volt tapasztalható 
településünkön. A közfoglalkoztatás folyamatos bővítésével azonban egyre több embert 
tudunk alkalmazni helyi szinten. Egyre több ember tudunk foglalkoztatni a különböző 
programokban, részükre munkaruhát, munkájukhoz kis értékű tárgyi eszközöket tudunk 
beszerezni. Minden évben indul községünkben hosszabb időtartamú közfoglalkozatás, 2016.-
évre Start munkaprogramra is pályáztunk. 
Igazoló dokumentum: közfoglalkoztatási szerződések 
Megvalósulás: folyamatos 
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Gyermekek célcsoport: 
1.Játék újratanulása! 
A szülők nevelésében egyre kevesebb szerep jut a játék hangsúlyozására. Háttérbe kerülnek a 
közös szülő-gyermek játékok. Hiányosak a szülő gyermek kapcsolatok, sok esetben rossz a 
kommunikáció a szülő és gyermekek között 
A Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda valamint az Általános iskola is szervez minden évben 
olyan programokat, ahol a gyermek és a szülő közösen vehet részt. 
Igazoló dokumentum: 
Megvalósulás: folyamatos 
 
2.Gyermekfelügyelet, családi napközi: 
A gyermekek nyári felügyelete, a nyári napközis táborok megszervezése továbbra is a 
települési önkormányzatoknak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényből fakadó feladata. 
2013-2014-2015. évben érdeklődés hiányában elmaradt, 10 fő alatt nem kerül 
megszervezésre. 
Igazoló dokumentum: kérdőív a felmérésről. 
 
3.Összefogás a jobb lakáskörülményekért: 
Rossz, nem biztonságos lakáskörülmények, nem megfelelő higiéniás környezet. Helyi szinten 
az önkormányzat valamint a helyi Szociális szolgáltató Központ segítségével figyelemmel 
kísérjük hogy hol van szükség beavatkozásra. 
Igazoló dokumentum:  
Megvalósulás: folyamatos 
Nők célcsoport: 
1.A nők egészségéért: 
Kétévente Kéthely Község Önkormányzatának és a háziorvos közreműködésével 
megszervezésre kerül a mammográfiás vizsgálat, tüdőszűrő valamint nőgyógyászati vizsgálat 
is. 2015. évben a védőnő is végez méh nyakrák szűrést. 
Igazoló dokumentum: hirdetések, értesítések a megrendezésre kerülő szűrővizsgálatokról 
Megvalósítás: folyamatos 
2.A családon belüli rejtett 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 mert beletörődnek helyzetükbe. 
Igazoló dokumentum:- 
Megvalósítás: folyamatos 
 
Idősek célcsoport: 
1.Nyugdíjasok bűnmegelőzési programja 
Évente megrendezésre kerül a rendőrzés segítségével a helyi lakosok számára egy 
bűnmegelőzési program. A részvétel azonban lehetne magasabb. 
Igazoló dokumentumok: hirdetmények a hirdetőtáblákon, honlapon, helyi tv-ben 
Megvalósítás: folyamatos 
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, fabekészítés)  
A téli közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmaztunk. Egész évben a Szociális Szolgáltató 
Központ dolgozói a házi segítségnyújtás keretein belül segítik az időseket. 



 

 95
 

Igazoló dokumentum: munkaszerződések 
Megvalósítás: folyamatos 
3.Falubusz a szolgáltatások könnyebb eléréséhez: 
A 2014. évben Kéthely nyert egy falubusz pályázaton. A rászorulókat a falubusszal 
vizsgálatra szállítják. Az idősek részére kisebb kirándulásokat fog szervezni a jövőben a 
Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ, ennek megvalósítása a falubusszal történik. 
Igazoló dokumentum: menetlevél 
Megvalósítás: folyamatos 
 
Fogyatékkel élők célcsoport: 
1.Te sem vagy más, te is más vagy! 
Kéthelyen különböző rendezvényeken szerepelnek a fogyatékkel élők. A gyermekekkel való 
játékok megszervezésére azonban még nem került sor. 
Igazoló dokumentum:- 
Megvalósítás: folyamatos 
2.Akadálymentes környezet: 
A településen több intézmény nincs még akadály mentesítve. 2015. évben elnyert pályázaton 
az orvosi rendelő akadálymentesítése teljes mértékben megvalósult. A még nem 
akadálymentesített intézményeinkben a megvalósítás folyamatos. Pályázati forrás szükséges. 
Igazoló dokumentum: pályázat 
Megvalósítás: folyamatos 
 

Végrehajtási határidők módosítása: 

 
Az Intézkedési tervben, a költségvetési, anyagi, vagy technikai okok miatt határidőre végre 
nem hajtott feladatok megvalósításának a határideje: 2018. december 31. időpontra módosul. 
 
Összegzés: 
Az IT-ben megfogalmazottak végrehajtása érdekében továbbra is fontos a pályázati 
lehetőségek figyelemmel kísérése, az elért eredmények további fenntartása, a kitűzött célok 
mielőbbi megvalósítása, amelyek feltételeit az anyagi lehetőségekhez mérten biztosítani 
szükséges. 
Fontos továbbá az intézmények, a lakosság, a civil szervezetek és a for-profit szereplők 
hathatós együttműködése, a partnerség kialakítása és a közös felelősségvállalás az 
esélyegyenlőség biztosítása céljából. 

896. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Kéthely község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája a 2015. 
október 28-án megtartott HEP felülvizsgálati fórumon megtörtént. Az itt született 
észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
II. Ezt követően Kéthely község képviselő-testülete a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 147/2015 (XI. 26.) számú 
határozatával elfogadta. 
 
                                                           
89 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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Mellékletek:  
- képviselő-testületi határozat 

 

 
 
 
2015. 11. 26. …………………………….   ………………………………….. 
 
   Jegyző       Polgármester 
 
 
 
Kéthely Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
2015. 11.26.       …………………………………… 
          Partner aláírás 

 

 
 
2015. 11.26.       …………………………………… 
          Partner aláírás 
 
 
 
 
2015. 11.26.       …………………………………… 
          Partner aláírás 
 

 
 
2015. 11.26.       …………………………………… 
          Partner aláírás 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
       
 
 
 
      



HEP elkészítési jegyzék90 

NÉV91 HEP részei92 Aláírás93 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Kéthely Község 
polgármestere 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Kéthely Község 
Képviselőtestülete 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Kéthelyi Szociális 
Szolgáltató  

Központ vezető 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 védőnő R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

háziorvos R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Kéthelyi Óvoda 
vezetője 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Kéthelyi iskola 
vezetője 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Türr István 
Képzőközpont 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

                                                           
90

 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 
91 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
92 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. 
93 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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