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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, Magyaregres Községi Önkormányzat 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 

 
Magyaregres a Dunántúli-dombság területén, Somogy megyében fekszik, a Balatontól délre, Budapesttől 
délnyugati irányban. Magyaregres település a megyeszékhely Kaposvár közvetlen közelében, attól alig 14 km-
re fekszik. Kaposfüred mellett egy völgyben. A falu határában húzódik a hullámos felszínű Gombás-desedai 
parkerdő, s innét közelíthető meg az arborétum. Gépkocsiparkolók, tűzrakóhelyek, erdei bútorok fogadják a 
látogatót.. A községet a Deseda patak szeli ketté. A község földrajzi fekvése gazdasági szempontból kedvező. 
Több forrás és a néphagyomány tanúsága szerint is a község nevét a határában nagy számban előforduló 
égerfáról kapta. Az előtag értelmezése a törökkor utáni időkre tekint vissza (a XVIII. Század első évtizedeire), 
amikor az elnéptelenedett Somogy falvaiba német telepeseket hoztak. A megkülönböztetés céljából vált 
szükségessé a „magyar” előtag használata. 
 
A település villa Egris néven szerepel 1229-ben a székesfehérvári káptalan birtokaként. Az 1327-32. évi pápai 
tizedjegyzék szerint a községnek ezekben az években már szervezett egyháza volt. 
 
1939-ben a falu területe 2445 k. hold, lakosainak száma 790 fő, akik közül 789 magyar anyanyelvű, 1 német 
nemzetiségű. 398 római katolikus, 383 református, 9 ág. evangélikus vallású. Lakóházainak száma: 186. 
Községi elemi népiskola és továbbképző található a településen. 
 
Magyaregres 1443-ban a Kaposújvári vár tartozékai közt van említve A Szerdahelyi rokonság birtoka volt, s 
az ő leszármazottaik, a Dersfiek és az Imrefiek a XVI. és a XVII. századokban is bírták. Egres a török hódoltság 
alatt a koppányi bégséghez tartozott. A török kincstári adószedők 1563-ban és 1575-ben 18 házat írtak össze. 
 
1600-ban a szigligeti vár tartozéka volt. Már ebben korban a reformáció szele érintette a falut. Magyaregres 
református egyháza már az 1600-as évek elején anyaegyház, azaz a kisebb református községek hitbéli életét 
irányítja. 
 
Az első ismert templom 1652-ben épült. A török uralom utáni birtokrendezések kapcsán jutott a herceg 
Eszterházy család birtokába. Közel 200 évig tartozott a család birtokához. 1660-ban a szigetvári várhoz 
tartozik, 1715-től az Eszterházyaké. Az 1700-as évek végén egy kis kálvinista templom és két malom a szilárd 
anyagú épületei. A hódoltság után a falu benépesült, 1848- ban 42 úrbéres háztartása volt.  

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A község nem rendelkezik komoly hírnevet birtokló 
nevezetességgel, de számos említésre méltó 
látványosság található a faluban és környékén 
egyaránt. Ezek közül a legkiemelkedőbb 1652-ben 
emelt, majd 1761-ben újjáépített református 
templom, melyet védelmébe vett az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal. Ugyanez elmondható az 
önkormányzatról, a református templom mellett álló 
épületről mely az egykori papok lakhelyéül szolgált, 
valamint a ma már nem működő iskola épületéről is. 
 
Magyaregres lakosságát alig érintette a 
századforduló táján oly „divatos” amerikai 
kivándorlás. 1904  és 1909 között mindösszesen 11 
személy vándorolt ki. 1908-ban egy házépítés 
alkalmával népvándorlás korabeli sírok kerültek 
napvilágra. Az 1848-49-es szabadságharc csatái 
elkerülik a települést, bár a szájhagyomány életben 
tartott különféle történeteket „kiegyenesített 
kaszákról”. 1896-ban, Honfoglalásunk 1000 éves 
évfordulójára a magyaregresi községi elöljáróság a 
templom előtti téren 9 hársfát és 3 tölgyfát ültetett 
el. 
 

A II. világháború Magyarország feletti légi háború egyik legemlékezetesebb napja 1944. március 7-e volt. 
Magyaregresre 12 bombát ejtettek. A jelentések szerint a legsúlyosabb csapás a környéken Egrest érte. 
Falunk 1944. december 3-án szabadul fel. 
 
1945. márciusa a falu parasztsága számára is sorsfordulót jelentett. A falu tulajdonába ment át Eszterházy 
Pál herceg 910 holdnyi putripusztai béruradalma, és ebből 433 holdat kitevő szántót és a 18 hold legelőt 
azonnal birtokukba vehettek az egresi agrárploretárok és kisparasztok. Az uradalom volt cselédsége földhöz 
és házhelyhez jutott, a falu napszámosai pedig módosabb gazdák lettek. Gyökeres változást a falu életében 
a szövetkezetesítés hozott. A falu egyetlen termelőszövetkezetté alakult, Kossuth TSZ néven, és elkezdődött 
a gépesítés. Alakuló ülését 1959. március 6-án tartották. 
 
Történeti források szerint a falu fölötti kis dombon valamikor állt egy katolikus templom. Ez a templom a régi 
faluval együtt eltűnt. A mai imaház és harangláb a Dózsa Gy. utcában található. 1921-ben katolikus kápolnát 
építettek 1995-ben épült a Nagy Szent 
Teréz templom az egész falu 
összefogásával, a falazott tornyos 
harangláb mellé. A templom kertjében 
régi kőkereszt áll. 
 
1900-ban 826 lakosa volt a községnek. A 
lélekszám 1980-ig csökkent. Azóta 
megszűnt az elvándorlás. A szép 
környezet, a múltat idéző parasztházak 
vonzzák a városi embert. Egyre többen 
telepednek le kaposváriak, vevői a 
kedvezményes árú építési telkeknek. A 
település ünnepe a júniusi falunap és a 
Teréz napi búcsú. 
 

 
Katolikus imaház és harangláb 

 
Református templom 
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Kultúrház 

 
 

 
Közösségi tér 
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A település közelében található a Desedai Arborétum, mely nevét a szomszédságában található tóról kapta. 
A környékbeli horgászok által kedvelt tavat, a Desedát 1975-ben mesterségesen hozták létre, az azonos nevet 
viselő patak völgyzárógáttal való elzárásával. Ez a duzzasztott tó büszkeségre adhat okot a közelben élők 
számára, ugyanis Magyarország egyik leghosszabb mesterségesen kialakított tava, a maga nyolc 
kilométerével. 
 

 
Deseda tó és arborétum 

 
A belterületi kiépített utak egy része a szennyvízberuházással egy időben felújításra került, másik része, amely 
kiépített pormentes út felújításra szorul. 
 
A település közműellátása teljes körű. A vezetékes ivóvíz ellátás, a gáz- és áramhálózat a belterületen már 
korábban adott volt, a közműhálózat teljesen kiépítetté a 2003 évben átadott szennyvízhálózat 
beruházásának átadásával vált. 
 
Magyaregres Községi Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) 4. pontjában meghatározott, kötelező, és az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatainak 
eleget tesz. Biztosítja a háziorvosi, gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi ellátást, védőnői ellátást, iskola- 
egészségügyi ellátást. 
 
Magyaregres Községi Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közt biztosítja a szociális étkeztetést, a házi 
segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, a családsegítő és 
gyerekjóléti szolgáltatást. 
A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai általában a kedvezőtlen életkörülmények között élők közül 
kerülnek ki, közülük is elsősorban az idősek, a betegek, a fogyatékkal élők. 
 
A közoktatás új alapokra történő helyezése, és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta 
jelentkező jogos elvárása. Mindez a feladatellátásban az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás 
jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi 
helyzetétől. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 74. § (1) bekezdése és 95. § (2) bekezdése alapján 2013. január 
1. napjától Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi 



 7 

gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról. 
 
2012-ben Juta községgel - Juta központtal – körjegyzőséget hoztak létre, majd 2013 januárjától öt település 
– Juta, Kaposfő, Magyaregres, Somodor, Somogyaszaló – létrehozták a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalt. 
A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-vel jelentősen átalakult. A közös hivatalt alkotó 
települések közül Kaposfő, Somodor és Somogyaszaló a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
csatlakozott, míg a megszűnő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalból Csombárd, Várda és Bodrog 
települések csatlakoztak a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalhoz, valamint a szintén megszűnő 
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalból Kaposszerdahely csatlakozott a Jutai Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz. A jelenlegi állapot szerint a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Juta, Kaposszerdahely, 
Magyaregres, Csombárd, Várda és Bodrog települések önkormányzati hivatali feladatait látja el. 
 

 
Magyaregres Községi Önkormányzat 

 
A közművelődési szervezetek rendezvényeinek kulturális sokszínűsége a hagyományápolásra és új értékek 
teremtésére épül. A programok szervezésével, valamint közösségek létrehozásával céljuk a helyi társadalom 
kapcsolatrendszerének építése, civil szervezetek és egyéni kezdeményezések fogadása, támogatása és az 
együttműködés révén az információ áramlásának biztosítása. 
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A település rendelkezik könyvtárral, mely a hivatal 
épületében kapott helyet Feladata, hogy használói számára 
biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseit, a hazai 
és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad 
hozzáférést. 
 
E cél megvalósítása érdekében a könyvtár támogatja: 

- az írni-olvasni tudás fejlesztését, 

- az egész életen át való önképzést, 

- az oktatás különböző szinterein folyó tanulást, 

- a közéletben való részvételhez szükséges 
állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését, 

- a gazdaság, kultúra, a tudomány és művészet 
kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és 
tudásanyag megszerzését (író-olvasó találkozó, meseíró 
pályázat, mese-rajz pályázat), a szabadidő hasznos eltöltését, 
tanfolyamok szervezését, kézműves foglalkozások tartását, 
ünnepi rendezvények, alkalmi, időszakos rendezvények 
megtartását. 
 

A rendezvények megszervezésénél elsődleges szempont, hogy az szorosan kapcsolódjon a könyvtár 
profiljához, arra törekedve, hogy a közösségkapcsolatok ez alapján is erősödjenek. Ezen túl a lakosságnak 
számítógépes tanfolyamot, környezeti nevelésről tájékoztatót, kézműves tanfolyamot, nyelvtanfolyamot 
tartanak, internet hozzáférést 
biztosítanak az esélyegyenlőség 
növelése érdekében. Előadásokat 
hallgathatnak az érdeklődők a 
falusi boldogulás jegyében az 
állattartásról, a 
növénytermesztésről és a 
megújuló energiákról. 
 
Az Ifjúsági Ház felújítása is 
megtörtént, ahol elsősorban a 
gyermekek, az ifjúság és a fiatal 
családok számára kínálunk 
kulturális és szabadidős 
programokat, szolgáltatásokat. 
Kiemelt feladatunknak tartjuk a 
különböző fiatalos 
kezdeményezések bemutatását, 
teret adunk a tehetség 
fejlesztésnek, támogatjuk a 
fiatalok, a fiatal családok 
szabadidő eltöltését. Számos 
programlehetőség áll a fiatalok 
rendelkezésre, melyhez kulturált 
helyet biztosít az önkormányzat. 
Célunk a fiatalok megszólítása, 
valamint, hogy minél többen részt vegyenek a település közösségi életében, melyhez minden rendelkezésre 
álló forrást biztosít az önkormányzat. 

 
  

 
Könyvtár 

 
Ifjúsági ház 
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A korszerűen felszerelt orvosi rendelőben a betegek a háziorvost hétfőn 7:30 – 10:30 óra, valamint 
csütörtökön 08:00 – 10:30 közötti időpontban kereshetik. A Gyermekorvos: hétfőnként 11-12 óra között 
rendel helyben. Az orvosi rendelő épületében a védőnői szolgálat, valamint a családsegítő központ 
gyermekjóléti szolgálata is helyt kap.  
 

 
Orvosi rendelő 

 
Stratégiai fontossággal bír az, hogy egy településen milyen az orvosi rendelő és a védőnői szolgálatnak az 
elhelyezése. A Belügyminisztérium pályázatán bő 15 millió forintot nyert a település, amit saját forrásokból 
még meg is toldott. Így nemcsak maga a rendelő újult meg, hanem a környezete is.A beruházás magában 
foglalta a külső szigetelést, a mennyezet szigetelését, csempézést, járólapozást. Megújuló energiaforrásként 
napkollektor biztosítja a meleg vizet, a régi elavult gázkonvektoros fűtés gáz-központi fűtésre került 
lecserélésre.  
 
Az akadálymentesített épületben új a bútorzat és az orvosi eszköztár is frissítésre került. 
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A községben a szervezett sportélet az 1950-es években indult. A labdarúgás egyre népszerűbbé vált, szinte 
az egész fiatalságot mozgósította. Sokáig a járási bajnokságban szerepelt a csapat. Lelkes játékosaink és 
mindenben segítőkész sportvezetőink, lelkes 
szurkolóink erkölcsi és anyagi támogatásával 
egyre jobb eredmények születtek. Szép eredmény 
volt a megyei I. osztályba való feljutás. Itt több 
évig váltakozó sikerrel szerepelt a csapat, mely 
leginkább nem helybeli játékosokból állt. 
 
A település lakossága a közszolgáltatások 
többségét helyben eléri. Településünkön - a már 
leírtakból is kitűnik - biztosítottak és elérhetőek az 
esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb 
közszolgáltatások. Az egészségügyi szolgáltatások 
egy része, háziorvos, gyermekorvos, védőnői 
szolgálat rendelkezésre állnak helyben. Fogászati 
rendelés a Kaposváron található, melynek egyik 
fenntartója önkormányzatunk. Helyben működik 
3-4 élelmiszerüzlet és dohánybolt.  
Lakossági panasz a település közbiztonságával 
kapcsolatban nem érkezett, ehhez szükséges a társszervek, más hatóságok, valamint az itt élők figyelme és 
segítsége. A Rendőrkapitányság körzeti megbízottjaival a település lakói szinte nap, mint nap találkoznak. 
 
A település parkjai, közterületei gondozottak, virágosak. A teljesen felújított játszótér 2019 nyarán került 
átadásra. 
 

 
Játszótér 

 
A település lakossága kis mértékben csökkent. Úgy véljük, a beköltözések-elköltözések aránya a közeljövőben 
nem változik, a község lélekszáma emiatt folyamatosan nőni fog. Tekintve, hogy a beköltözők többsége fiatal, 
várhatóan a születések-elhalálozások aránya pozitív változást fog mutatni. 
 

 
Sportöltöző 
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A régebbi népesség adatokat vizsgálva kitűnik, hogy a népesség csökkenése a jellemző. Míg 2014. évben 726 
fő lakott a településen, addig 2019. évben már csak 709 fő lakosa volt a falunak. Egzakt adattal az állandó 
lakosságot tekintve még nem találkoztunk, mivel a különböző nyilvántartások, felmérése eredményeként a 
népességszám soha nem mutatott két egyforma értéket. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a 
település lakónépessége 700 fő körül alakult az elmúlt évek során. 
 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 
végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2014 726 bázis év 

2015 714 98,35% 

2016 725 101,54% 

2017 730 100,69% 

2018 709 97,12% 

2019 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

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

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú 

nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 
0302) 

355 404 759 46,77% 53,23% 

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

    24 3,16 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 39 52 91 5,14% 6,85% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 4 11 15 0,53% 1,45% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 205 199 404 27,01% 26,22% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 42 35 77 5,53% 4,61% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 65 107 172 8,56% 14,10% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Fenti táblázatokból megállapítható, hogy 2014-2019. években a lakónépesség száma jelentős mértékben 
nem változott, 2018 januárjára 709 főre csökkent. Az állandó népességen belül a 0-59 éves korosztályban 
magasabb a férfiak aránya, a 60 év feletti korosztálynál e tendencia megfordul. A férfiak várható élettartama 
jóval alacsonyabb a nőkénél, ahogy az országos tendencia is mutatja. 
 
2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. - 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 12 3 15 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 5 11 16 

Összesen 17 14 -3 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index (%) 
(TS 0401) 

2014 170 77 220,78% 

2015 168 73 230,14% 

2016 167 79 211,39% 

2017 168 87 193,10% 

2018 172 91 189,01% 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

 
 
Az öregedési index mutatja, hogy 100 fő 14 év alatti lakosra mennyi 65 éven felüli lakos jut. Magyaregres  
község tekintetében megállapítható, hogy a település is elöregedő tendenciát mutat. A településről való 
elvándorlás száma csökkent. A születések számát tekintve csökkenést, a halálesetek számát tekintve 
növekedést láthatunk. 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2014 20 26 76,9% -7,86 

2015 9 16 56,3% -9,36 

2016 23 19 121,1% 5,37 

2017 31 11 281,8% 26,28 

2018 12 8 150,0% 5,27 

2019 n.a. n.a. - n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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A belföldi elvándorlásokat tekintve a község mérlege negatív előjelet mutat. Leginkább a fiatal pályakezdők 
vándorolnak el, a munkavállalás miatt. Magyaregresen az önkormányzat a legfőbb munkaadó. A helyi 
vállalkozások igen kis számban foglalkoztatnak embereket. A környező városokban jobb az elhelyezkedési 
lehetőség. Azonban az ide vándorlók többsége fiatal pár, akik a nyugodt környezet reményében költöznek 
ide.  
 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes szaporodás 
(fő) 

(TS 0703) 

2014 5 6 -1 

2015 4 14 -10 

2016 6 11 -5 

2017 5 12 -7 

2018 5 12 -7 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Úgy véljük, a beköltözések-elköltözések aránya a közeljövőben nem változik, a község lélekszáma emiatt 
folyamatosan nőni fog. Tekintve, hogy a beköltözők többsége fiatal, várhatóan a születések-elhalálozások 
aránya pozitív változást fog mutatni. 
 

Értékeink, küldetésünk 

 
Magyaregres Községi Önkormányzat célja, hogy lakói számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, 
biztosítsa az idősek, a fogyatékkel élők és hátrányos helyzetű lakók esélyegyenlőségét az élet különböző 
területein. A program tartalmazza a helyzetelemzést és az erre épülő cél- és feladat meghatározásokat. Az 
esélyegyenlőségi program a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra irányul. Ezek alapján 
az esélyegyenlőségi terv hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak tekinti a mélyszegénységben élőket, a 
romákat, a gyermekeket, a nőket, az időseket. Az egyenlőségi program az egyenlőség kérdésével foglalkozó 
olyan átfogó dokumentum, amely ezt a társadalmi felelősségvállalást testesíti meg. 
 

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Magyaregres Községi Önkormányzat 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. 
 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat (nők, nemzetiségiek, mélyszegénységben élők, idős korúak) tekintve az 
önkormányzat évekkel ezelőtt elfogadta az esélyegyenlőségi programját, illetve intézkedések sorozatával 
biztosította a közszolgáltatások mindenki által egyenlő feltételek mellett történő igénybevételének 
lehetőségét. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 
 
Magyaregres Községi Önkormányzat Gazdasági Programja: tartalmazza mindazon célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a költségvetéssel összhangban, a helyi környezeti, és gazdasági adottságok 
figyelembevételével az önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatainak elvégzését biztosítják. Az 
önkormányzat költségvetési koncepciója, és költségvetési rendelete kidolgozásakor iránymutatásokat, 
jövőbeli elképzeléseket fogalmaz meg, meghatározza a célokat, melyeket el kíván érni, ezért a pénzügyi 
lehetőségeket ebben fekteti le. Fontos dokumentum a település Képviselő-testülete által alkotott helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Mint ahogy már említettük a helyi esélyegyenlőség biztosítása szorosan kapcsolódik a környező, illetve a 
különböző típusú önkormányzatok közötti együttműködés rendszeréhez. Jelenleg is több településközi 
társulásnak is tagja önkormányzatunk, amelynek során kiemelt figyelmet kap a diszkrimináció mentesség, a 
szegregáció mentesség, a mélyszegénységben vagy fogyatékkal élők társadalmi helyzetének teljes körű 
feltárása és a javítási lehetőségek feltérképezése. A szociális szolgáltatások folyamatos biztosítása mellett 
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minden olyan programban igyekszik az önkormányzat részt venni, akár társulás keretében, akár önállóan, 
amelyek a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi beilleszkedését vagy életszínvonalának emelkedését 
szolgálják, pl. szociális tűzifa programban való részvétel. 
 
Külön ki kell emelni a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás, valamint a Somogyjádi Mikrotérségi 
Szociális Társulás programjaihoz való kapcsolódást. A szociális társulás működteti a Somogyjádi 
Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona intézményt, amely településünkön a 
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja. 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott Módszertani 
segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok megalkotásához az Emberi Erőforrások 
Minisztere 2/2012. (VI.05.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésnek részletes 
szabályai alapján készült. A helyzetelemzéshez szükséges statisztikai adatokat a Központi Statisztikai Hivatal 
és az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből (TeIR adatbázisból), valamint 
a rendelkezésünkre álló helyi nyilvántartásokból, és a 2011. évi népszámlálás adataiból gyűjtöttük össze. 
Önkormányzatunk nem gyűjtött és nem elemezett adatokat a romákkal és a fogyatékkal élőkkel 
kapcsolatban, ill. mivel településünkön szegregáció nem található, ilyen irányú elemzésre az esélyegyenlőségi 
program nem tér ki. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
A mélyszegénység szót, mint fogalmat napjainkban egyre gyakrabban használjuk. Tartalmát tekintve már 
szinte hétköznapi jelenséggé vált életünkben. Azt jelenti, hogy a tartósan létminimum alatt élőknek szinte 
esélyük sincs arra, hogy ebből önerejükből kilépjenek. 
 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli elmaradásban mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben 
az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza. A mélyszegénység hatásai az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási 
körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkeznek. A szegénység szempontjából 
meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi 
lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). A társadalmi leszakadás meghatározó részben 
tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 
tartozik. A roma népesség nagy többsége él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai értelemben is 
szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken. Lakáskörülményeik elmaradottak a 
magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a más társadalmi 
csoportokénál. 
 
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által rögzített, 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai értelmében közvetlen, illetve 
közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy 
személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt 
részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat 
lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe, mint a velük összehasonlítható személyeket, 
csoportokat. 
 
A szegények többnyire a következő társadalmi csoportokból kerülnek ki: 
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- tartósan munkanélküliek; 

- a cigány emberek többsége nyomorog; 

- a gyermekes családok, nagycsaládosok, az egyszülős csonka családok; 

- a nyugdíjasok 50%-a számít szegénynek; még ha aktív korukban jól is kerestek, jelentős 
jövedelemcsökkenést szenvednek el; 

- különösen a jövőben emelkedik majd az olyan munkanélküliek, illetve feketemunkára 
kényszerítettek száma, akik nyugdíj nélkül, vagy alacsony nyugdíjjal öregednek meg; 

- gyakran nyomorognak a tartós betegségben szenvedők, 

- a fogyatékossággal élők; 

- teljesen kiszolgáltatottak a hajléktalanok. 
 
Ehhez adódik az elszegényedő „alsó középosztály”, amelynek tagjai a pénzbeli jövedelem szűkössége miatt 
egyre több napi gonddal küzdenek, tartozásaik keletkeznek a közüzemi díjak és a bankrészletek fizetésénél 
is. 
 
A család szegény, vagy nyomorban él, jövedelme főként segély, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, esetleg alkalmi 
munka után járó jövedelem. 
 
Szűkös lakáskörülmények, a lakhatási feltételek egészségtelenek, a felszereltség rossz, például hiányzik a 
konyha, a fürdőszoba, beltéri WC, nincsenek alapvetőnek tartott háztartási készülékek. 
A szülők iskolázatlansága: csak általános iskolát végeztek, vagy olyan érettségit nem igénylő 
szakképzettségük van, amivel szinte lehetetlen munkát találni. 

- A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók például 
alkoholisták, drogfüggők, játékszenvedélytől szenvednek. 

- Nincs család, a gyerek állami gondozott, vagy a fiatal onnan került ki, egyszülős családban nevelkedik, 
a szülei elváltak, az egyik szülő meghalt, vagy éppen a családban több generáció, illetve távolabbi 
rokonok élnek együtt. 

 
A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen eszközök egymásra 
építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül, hogy arra jelentős külön forrást 
biztosítanának. 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A mélyszegénység, szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai 
között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony iskolai 
végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a 
jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 
 
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli szociális juttatások 
rendszereiből. 
 
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott 
munkaképességűek és a romák. A munkaerő-piacra jutás fő akadálya: alacsony iskolai végzettség, tartós 
munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. 
 
A jövedelem és vagyon fogalmát a jogszabályok eltérő módon értelmezik. A szociális pénzbeli juttatások 
megállapításának feltétele a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata is. 
 
Magyaregres a megyeszékhelytől - Kaposvártól - 14 km-re található. A megyeszékhely közelsége, és a jónak 
mondható tömegközlekedés miatt a településen élő emberek általában Kaposváron keresnek, találnak 
munkalehetőséget, valamint az önkormányzat által működtetett intézményekben, és az önkormányzat által 
szervezett közfoglalkoztatásban dolgoznak. 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) célja, hogy 
biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a 
foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek 
ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását. 
 
A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

- külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatást szervez, 

- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

- döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 
következményeit, 

- az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 
 
Községünkben működő egyéni mezőgazdasági vállalkozók alkalmazottakat nem foglalkoztatnak. 
A községben állandó munkahely nem sok van. A Kaposvölgye Vizitársulat, és a Sefag Erdőgazdálkodási Zrt. 
foglalkoztat néhány embert. Helyi vállalkozóknak is van 1-2 fő állandó alkalmazottja. A foglalkoztatási 
helyzetet javítja, hogy a Közeli Kaposvárra sokan járnak be dolgozni. 
 
A lakosság nagyobb hányada főként a mezőgazdaságból élt, a termelőszövetkezet megszűnése után a 
megyeszékhely ipari és szolgáltató vállalatainál tudtak elhelyezkedni. A vállalkozások közel 30 % 
mezőgazdasági tevékenység, a többi ipari és szolgáltató jellegű tevékenységet folytat. 
 
A Dél-Dunántúl Magyarország gazdaságilag kevésbé fejlett, országos viszonylatban magasabb 
munkanélküliséggel, alacsonyabb foglalkozatási arányokkal rendelkező régiója. Foglalkoztatás szempontjából 
hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást 
követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint azon fiatalkorúak, akik nem rendelkeznek piacképes 
iskolai végzettséggel. 
 
Településünkön a legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat, mely az utóbbi években az állami 
támogatásoknak köszönhetően a különféle közfoglalkoztatási programokon (Út a munkához, Startmunka 
program, értékteremtő munkaprogram) keresztül vonja be foglalkoztatásba a munkaképes korosztályt. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

Mára az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Az önkormányzat nagyon odafigyel a közfoglalkoztatás 
szervezésére. A vállalkozásokban foglalkoztatottakról pontos adat nem áll rendelkezésünkre. A községben a 
szolgáltatási és a mezőgazdasági szektorban működnek vállalkozások, ebből következik, hogy az általuk kínált 
munka szezonális. Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj 
előtt álló korosztály, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, és a megváltozott 
munkaképességű, valamint a fogyatékos emberek. Általánosságban elmondható, hogy a regisztráltak száma 
nem tükrözi a tényleges munkanélküliséget, mert vannak, akik alkalmi munkavállalóként és a 
„feketegazdaságban” dolgoznak. A munkanélküliség okaként szerepel az alacsony iskolázottság. Az 
elhelyezkedésüket segíti a munkaügyi központ az általa szervezett képzésekkel, továbbképzésekkel, 
vállalkozóvá válás támogatásával és foglalkozások támogatásával. Foglalkoztatás szempontjából hátrányos 
helyzetűek a megváltozott munkaképességűek és a kisebbségi csoportba tartozók, akik kiemelt figyelmet és 
szervezett segítséget igényelnek. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó 
népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma (fő) 

Férfi Nő Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 267 249 516 20,5 7,68% 21 8,43% 42 8,04% 

2015 265 242 507 17,5 6,60% 14,5 5,99% 32 6,31% 

2016 263 236 499 15,75 5,99% 16,25 6,89% 32 6,41% 

2017 262 244 506 14 5,34% 11,25 4,61% 25 4,99% 

2018 251 245 496 12,25 4,88% 14 5,71% 26 5,29% 

2019 n.a. n.a. - 12,25 - 16,25 - 29 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       

 

 
 
A munkanélküliek száma a 15-64 éves korosztályban 2014 és 2016 években volt a legmagasabb, amelynek az 
egyik oka a gazdasági válság lehet. A 2016. évben a gazdasági fejlődésnek köszönhetően a munkanélküliek 
száma csökkent. 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok 
szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

42 32 32 25 26 29 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0,75 0,5 0,75 n.a. n.a. 0,5 

% 1,81% 1,56% 2,34% - - 1,75% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 5,25 4,25 7 5,5 5,25 2,5 

% 12,65% 13,28% 21,88% 21,78% 20,00% 8,77% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 5 2,75 4 3 4,75 3,75 

% 12,05% 8,59% 12,50% 11,88% 18,10% 13,16% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 1,75 4 3,75 2,5 1 1,25 

% 4,22% 12,50% 11,72% 9,90% 3,81% 4,39% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 4,5 2,75 1,25 1,25 2,25 1,75 

% 10,84% 8,59% 3,91% 4,95% 8,57% 6,14% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 6,5 4 4 3 2,25 1,75 

% 15,66% 12,50% 12,50% 11,88% 8,57% 6,14% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 8,5 4,25 2 2,5 2 2,5 

% 20,48% 13,28% 6,25% 9,90% 7,62% 8,77% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 2,5 3,25 3,5 4 3,5 6 

% 6,02% 10,16% 10,94% 15,84% 13,33% 21,05% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 4,25 2,5 3 2,5 1,5 2,25 

% 10,24% 7,81% 9,38% 9,90% 5,71% 7,89% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 2,5 3,75 2,75 1 3,75 6,25 

% 6,02% 11,72% 8,59% 3,96% 14,29% 21,93% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek száma először 2017-ig csökkent, aztán növekedett. A csökkenés a közmunka 
program bevezetésének köszönhető. Az önkormányzat évről évre több embert foglalkoztat a közmunka 
program keretén belül. Általánosságban elmondható, hogy a regisztráltak száma nem tükrözi a tényleges 
munkanélküliséget, mert vannak, akik alakalmi munkavállalóként és a „feketegazdaságban” dolgoznak. Az 
adatok alapján a fiatalok nagyobb arányban érvényesülnek a munka világában, mint a korosodó 
korcsoportok. 
 
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

 
% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők  

2014 21,34 n.a. n.a. 0 - -  

2015 34,38 n.a. n.a. 0 - -  

2016 32,37 n.a. n.a. 0 - -  

2017 34,65 n.a. n.a. 0 - -  

2018 26,67 n.a. n.a. 0 - -  

2019 33,33 n.a. n.a. 0 - -  

 
 

 
 

 
A táblázatban olvashatjuk, hogy az összes nyilvántartott/regisztrált munkanélküli közül hányan vannak a 180 
napnál régebben regisztráltak. Sajnálatos tény, hogy a munkanélküliek több mint 50 %-a tartósan 
munkanélküli. Ezeket a tartósan munkanélküli személyeket nehéz, és egyre nehezebb lesz a munka világába 
visszavezetni. A Munkaügyi Központ különböző programokkal, átképzésekkel, bértámogatással igyekszik 
segíteni a munkát keresőknek. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát 
elvégzett 15 éves és idősebb népesség, a 

megfelelő korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség, a 

megfelelő korúak százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő TS (1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 89,3 81 10,70% 19,00% 

2011 94,6 90,9 5,40% 9,10% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 

 
 
A teljes lakossághoz képest azok száma kicsi, akik még általános iskolai végzetséggel sem rendelkeznek. 
Egyértelműen azok vannak túlnyomó többségben, akik legalább általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.  
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség 
szerint 

Év 

Regisztrált munkanélküliek / 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 
0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 42 n.a. - 9,75 23,49% 27,75 66,87% 

2015 32 n.a. - 8,75 27,34% 21 65,63% 

2016 32 n.a. - 9,5 29,69% 20,75 64,84% 

2017 25 n.a. - 10,25 40,59% 15 59,41% 

2018 26 n.a. - 8,75 33,33% 17,25 65,71% 

2019 29 n.a. - 9,5 33,33% 17,5 61,40% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók 
száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2014 n.a. n.a. - 

2015 n.a. n.a. - 

2016 n.a. n.a. - 

2017 n.a. n.a. - 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatás

ban  
résztvevők 

száma 
(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásba

n résztvevők 
száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatás
ban résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma 

a 
felnőttoktatás

ban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2014 - n.a. -   -   - n.a. 

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

2016 - n.a. -   -   - n.a. 

2017 - n.a. -   -   - n.a. 

2018 - n.a. -   -   - n.a. 

2019 - n.a. -   -   - n.a. 

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

 
 
Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy középfokú felnőttoktatásban hányan vettek, vesznek részt. 
 

9,75 8,75 9,5 10,25 8,75 9,5

27,75

21 20,75
15 17,25 17,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő)

8 általánosnál alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb



 25

c) közfoglalkoztatás 
 
A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének megteremtését követően stabilizálódott a rendszer működése. Az 
elmúlt két év viszonylatában vizsgálva látható, hogy közel háromszorosára nőtt a közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a számszerű növekedés közvetlenül nem volt 
érzékelhető ilyen mértékben a feladat ellátás tekintetében. Ez egyrészt tulajdonítható a napi 8 óránál 
rövidebb időtartamban foglalkoztatottak rendszerének, másrészt ennek a rendelkezésre álló munkaerőnek a 
minőségi színvonala messze az átlag alatt van. Ezek az emberek szorosabb és rendszeresebb felügyeletet 
igényelnek és bár az önkormányzat is igyekszik kerülni a kiválasztásnál, alkalmazásnál bármilyen 
diszkriminációt, ezeknek az embereknek egy része még ilyen jellegű munkavégzésre sem alkalmas minden 
szempontból. 
 

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.) 
 

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

 elérhetős
ég átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka- 

napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpár úton 
való 

megközelíthetősé
g 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 10 perc 44 15 perc - - nincs - 

Megye- 
székhely 10 perc 44 15 perc - - nincs - 

Főváros 2 óra 3 3 óra - - nincs - 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 
A település földrajzi elhelyezkedése szerencsésnek mondható, mivel a megyeszékhellyel Kaposvárral 
közvetlenül határos. Közlekedési szempontból település könnyen és gyorsan megközelíthető, kivéve a 
kerékpáros lehetőséget, amelyre viszont komoly lakossági igény lenne. Gazdasági, illetve foglalkoztatási 
szempontból is szerencsés helyzetben van a település, mivel helyben és Kaposvár viszonylatában lehetőség 
van munkát találni akár rendszeres, akár alkalmi jelleggel. Sajnos a településen az elmúlt években minimális 
volt a munkanélküli rétegeket foglalkoztatni képes beruházás, így a képzetlen vagy az alacsonyan képzett 
rétegek számára még ideiglenes jelleggel sem jelentett munkalehetőséget. Településünkön a fő munkaadó 
szerepét az önkormányzat tölti be. Ő foglalkoztatja a legnagyobb számban a helyi lakosokat. A település 
vegyes boltjában egy helyi lakos dolgozik, megfelelő iskolai végzettséggel. Akik nem találnak helyben munkát, 
a környező településeken keresgélnek. A településen a Volán busz használata a jellemző. Reggelente 3 busz 
is szállítja a dolgozókat és az iskolába járókat, amiből 1 csak iskola szezonban jár. Kaposvárról visszafelé már 
szegényebb a járatok száma, és olykor órákat kell várni a következő buszra. Tehát a munkahelyre bejutáshoz 
elegendő és kielégítő a járatok száma, azonban a munkából hazajutás már igen nehézkes. 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
A településen nem sok munkalehetőség van a fiatalok számára sem. A legközelebbi centrum 10 perc alatt 
érhető el gépkocsival. Autóbusszal kb. 15 perc a menetidő. Sajnos ott sem sok munkalehetőség van, így nehéz 
az elhelyezkedés. 
 
A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok nincsenek a településen, csak a Kaposvári Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály által szervezett tanfolyamokon vehetnek részt az érdeklődők. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
 
A felnőttekre is ugyanaz mondható el, mint a már fent említett fiataloknál. Felnőtt képző programok, illetve 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán érhetők el, a 
településen ilyen jellegű program nincs. Az önkormányzat minden lehetőséget kihasználva részt vesz a 
Munkaügyi Központ által szervezett és felajánlott foglalkoztatási programokban. 
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 
 
A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő emberek, családok száma 
nehezen meghatározható. Felnőttképzési program a településen nincs, de a vonzáskörzetben vannak. Főleg 
szakmunkára való képzés. Egyéb munkaerő piaci szolgáltatások a településen nincsenek, de a 
vonzáskörzetében vannak. Helyi foglalkozatási program a településen és vonzáskörzetében a 
közmunkaprogram. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Foglalkoztatási diszkrimináció a településen nem tapasztalható. Az önkormányzat odafigyel, hogy a 
közfoglalkoztatásban olyan embereket foglalkoztassanak, akik szegénységben élnek, és rászorulnak a 
lehetőségre. Romákat is nagy számban foglalkoztatnak évről évre. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
 
Magyaregres Községi Önkormányzat a helyi rendeletében szabályozott módon biztosítja a rászorultaknak a 
pénzbeli és természetbeni ellátások különböző formáit. A táblázatból kitűnik, hogy azok, akik jogosultak 
valamely ellátásra, kivétel nélkül mindegyik meg is kapja a megfelelő ellátást. Pénzbeli ellátás a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, átmeneti segély, temetési 
segély, újszülött segély. Az idősor azt mutatja, hogy a jogosultak száma évről évre változik. Egyik évben 
csökken, a másikban nő. Változása rendszertelen, aminek oka feltáratlan. Összegezve az eddigieket, a 
jövedelem nélkül élők többsége hozzájut a neki járó támogatáshoz. Akik nem, valószínűsíthetően azért nem, 
mert nem tudják, hogy nekik járnak bizonyos támogatások, vagy nem tudják pontosan, hogy milyen 
támogatások is vannak. De ez csupán feltételezés. Akik megkeresik az önkormányzaton dolgozókat. Azok 
teljes körű felvilágosítást kapnak a pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2014 516 1 0,19% 

2015 507 2 0,39% 

2016 499 1 0,20% 

2017 506 0,5 0,10% 

2018 496 2,75 0,55% 

2019 - 4,75 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyil-vántartott 
álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2014 41 3,5 8,54% 

2015 32 4 12,50% 

2016 34,75 3,75 10,79% 

2017 25,25 2,75 10,89% 

2018 26,25 4 15,24% 

2019 28,5 3,25 11,40% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 

- álláskereső 

- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes állami 
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

- az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább háromszázhatvan nap 
jogosultsági idővel rendelkezzen. Jogosultsági időt munkaviszonnyal, illetve egyéni, illetőleg társas 
vállalkozói tevékenység folytatásával lehet szerezni, feltéve ez utóbbi esetben, hogy az álláskereső 
vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 

 
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 
száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re 
és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 
átlagos száma 2015. márc. 1-

től érvényes módszertan 
szerint 

(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. 
március 01-től az ellátásra való 

jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő 
Munkanélküliek %-

ában 

2014 6,75 n.a. -   0,00% 

2015 9 n.a. -   0,00% 

2016 9,5 0,83 8,74%   0,00% 

2017 3 n.a. -   0,00% 

2018 7,75 n.a. -   0,00% 

2019 6 n.a. -   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen 
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő 
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
Lakásállo
mány (db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeke
t biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomán

y (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeke
t biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomán

y (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeke
t biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlano

k (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeke
t biztosító 

lakások száma 

2014 328 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 328 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 328 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 328 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 328 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

 
 

a) bérlakás-állomány 
 
A település rendelkezik bérlakással. Az önkormányzat tulajdonában lévő 1 bérlakás van. Az önkormányzat 
vonatkozó rendelete előírja, hogy a lakást önkormányzati dolgozók és közszolgálatot teljesítő személy veheti 
bérbe. 
 

b) szociális lakhatás 
 
Magyaregres településen önkormányzati szociális lakhatást biztosító lakás nincs. Hajléktalan személy a 
településen nincs. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 
Az egyéb lakáscélra használt ingatlanok alatt a hétvégi házakat értjük, amelyekben életvitelszerűen nem 
tartózkodnak használóik, állandó lakóhelyet vagy tartózkodási helyt nem létesítettek a településen. A hétvégi 
ház mindegyikében van villany, van vezetékes ivóvíz. 
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e) lakhatást segítő támogatások 
 
Az Önkormányzat a lakhatást segítő támogatások keretében lakásfenntartási támogatás nyújtásával segíti az 
arra rászorulókat, fenti táblázatból kitűnik, hogy számuk változó, emelkedő tendenciát mutat. A 
lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a táv hő-szolgáltatás, a csatornahasználat és 
a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-
részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez normatív lakásfenntartási támogatást 
állapít meg. 
 
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási támogatásban 

részesített személyek száma (TS 6001) 
Adósságcsökkentési támogatásban 

részesítettek száma (TS 6101) 

2014 57 n.a. 

2015 40 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

f) eladósodottság 
 
Komoly problémát jelent az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő, alacsony 
jövedelmű, idős, vagy többgyermekes családok számára. A bankok, szolgáltatók felé történő 
eladósodottságokról az információszerzés szinte lehetetlen, részint említettek saját belső szabályzata, részint 
a személyiségi jogok vonatkozó szabályok miatt. A lakosság részéről az önkormányzat felé való 
eladósodottság nem jellemző, nincsenek felhalmozott adóhátralékok. Településünkön a múlt évben néhány 
fő részére töltöttünk ki a védendő fogyasztói kérelemhez kapcsolódó igazolást. Védendő fogyasztói kérelmet 
az nyújthat be a villamos-energia szolgáltatónál, illetve a gázszolgáltatónál, aki a jogszabályban 
meghatározott szociális ellátásban részesül és tartozása van a szolgáltató felé. Ez alapján részletfizetést vagy 
fizetési halasztást kaphat. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői 
 
Az önkormányzat az elmúlt évtizedben legfontosabb feladatának tekintette a környezeti állapotok javítását, 
ezen belül is a szennyvízcsatorna-hálózat teljes körű kiépítését, az ivóvízbázis fejlesztését, bővítését, a 
belterületi utak szilárd burkolatának javítását, s szemétszállítás és elhelyezés korszerűsítését. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
 
Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét 
mutató tekintetében magasabb, mint 40 %. Az általános tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezen 
területeken az alacsony státuszú mélyszegénységben élő és roma népesség koncentrációja igen magas. 
Magyaregres Község közigazgatási területén szegregátum nincs, a kérdéssor nem releváns. 
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 
 
Községünkben telep, illetve szegregátum nem található. 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
 

Településünk esetében ez nem releváns. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2014 n.a. n.a. n.a. 

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

2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2014 15 

2015 18 

2016 18 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági alapon: 
támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2014 n.a. n.a. 0,00 

2015 n.a. n.a. 0,00 

2016 4 n.a. 4,00 

2017 n.a. n.a. 0,00 

2018 n.a. n.a. 0,00 

2019 n.a. n.a. 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A településen működik háziorvosi ellátás. Ez nem az önkormányzat kezében van, hanem magánpraxis 
formájában. Felnőtt háziorvosi és gyermek háziorvosi szolgáltatás külön van. A praxis nagy részét nem 
magyaregresi lakosok alkotják, hanem más településen élők. Főként a környező falvakból. A Magyaregresiek 
döntő hányada ebbe a praxisba jár, de kis része település háziorvos szolgálatát választotta. Az ellátás 
gördülékenyen és folyamatosan működik, a helyettesítés megoldott. A szakellátás és más sürgősségi ellátás 
a közeli városban, Kaposváron megoldott. 
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés 
 
Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek. A behívóleveles szűrések azonban ajánlottak. 
Kötelezően elrendelt szűrővizsgálat járványügyi indokkal lehetséges, ezek nem tartoznak a népegészségügyi 
szűrések közé. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
Településünk esetében ez nem releváns. Rehabilitációs ellátás a Kaposi Mór Oktató Kórházban, Fejlesztő 
ellátás a nevelési-oktatási intézményben biztosított. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
Közétkeztetés a településen nincs. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
 
A település rendelkezik focicsapattal, amely helyi és környező települések lakosaiból áll. Ifjúsági és felnőtt 
csapat is van. A település kiemelt figyelmet szentel a sportolási lehetőségeknek és igen sokrétű lehetőséget 
biztosít a mozogni vágyóknak. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
Magyaregres csatlakozott a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társuláshoz, így a szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés /házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális 
étkeztetés megoldott. 
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 
 
Az önkormányzat nem értesült semmiféle hátrányos megkülönböztetésről, ezért a kérdés nem releváns. 
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül 
 
Településünk esetében ez nem releváns. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 
A település működtetésével, gazdálkodásával, fejlesztésével kapcsolatos irányítást Magyaregres község 
Képviselő-testülete látja el, melynek tagja a polgármester is, aki a döntések végrehajtásáért felelős. A testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíti, hogy ülései mikor nyilvánosak ill. zártak és hogy mikor kell 
megtartani azt. A testületet a Mötv. kötelezi, hogy minden évben legalább egy alkalommal előre 
meghirdetett napirend szerint közmeghallgatást tartson, mely szintén alkalmas arra, hogy a lakosság, a 
település vezetői, és a közszolgáltatásokat végző szervek képviselői felé a kérdéseit feltegye, a problémákat 
jelezze. Fontos színterei a közéletnek a civil szervezetek, amelyek a környezeti értékek megóvására, a helyi 
sport-, és kulturális élet, a közbiztonság és turizmus fejlesztésével kapcsolatos feladatok szervezésére jöttek 
létre; szociális jellegű kérdésekkel foglalkozó egyesület létrehozására kezdeményezés még nem volt. 
 

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

A településen nem fordult elő etnikai konfliktus. 
 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 
Több civilszervezet is van a településen, akik szerveznek önkéntes munkákat és adományozást. Pl.: 
faluszépítés és beteg gyermekek segítése. 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 
 
Településünkön roma nemzetiségi önkormányzat nem működik.  
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Aluliskolázottság szakképesítés szerzése, tanulmányok befejezése 

Mélyszegénységben élők egészségi állapotának 
javítása 

Orvosi ellátáshoz való hozzáférés, egészséges 
életmódra nevelés, prevenciós támogatás 

Munkahelyre jutás – munkahely megtartás Munkahelyek hozzáférési lehetőségének 
feltérképezése, fórumok, képzések 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermekek 
nevelésében, iskoláztatásában, valamint védelmet biztosít megfelelő támogatások és szolgáltatások 
nyújtásával. A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző 
tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális intézményhálózaton keresztül valósul meg és az egyes 
ágazatok együttműködésén alapul. 
 
A településen a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel 
foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van. 
 
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes 
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, 
amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. 
A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos 
gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a 
halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg. Ebben különös szerepe van a 
köznevelési, az egészségügyi, a szociális, a közművelődési intézményeknek és az abban dolgozó 
munkatársaknak. 
 
Településünkön fogyatékkal élő gyerekekről nem áll rendelkezésre hivatalos adat. 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete  
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

Év 
Védelembe vett kiskorú gyermekek 

száma december 31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
december 31-én (TS 3101) 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 3 n.a. 

2018 3 n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Táblázatunkban látható, 2017 és 2018-ban volt védelembe vett, gyermek. Veszélyeztetett gyermekről a 
településen a vizsgált időszakban nincs adatunk. 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 

5801) 

2014 65 

2015 30 

2016 32 

2017 33 

2018 28 

2019 16 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a) A jogosultság 
megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 
 
A településen élő gyermekek arányához viszonyítva nagyon magas a gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők száma. Ez a támogatási forma nagyon nagy segítséget jelent a szülők, családok számára. Évről évre 
kevesebben részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a településen és kiegészítő 
gyermekvédelmi kedvezményben senki nem részesül. 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 
A gyermekek jogán járó juttatásokat a helyi szociális rendelet tartalmazza. 
 

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

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 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9 

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

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
 
Az ingyenes iskolai étkezésben részesülők számáról nincsenek adataink, a nyári étkeztetésben részesülők 
száma változó képet mutat. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
A községben nincs olyan gyermek, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
Településünkön nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 
 
A településre a védőnői szolgálat egy védőnője jár ki. Átlagosan 12 gyermekhez látogat el. Havonta egy nap 
elérhető a településen, több település tartozik hozzá. 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshelyek 

száma 
(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2014 1 18 

2015 1 18 

2016 1 16 

2017 1 15 

2018 1 16 

2019 1 14 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

 
 
A védőnői ellátottság évek óta folyamatosan biztosított, ez egy védőnőre jutott gyerekek száma bőven az 
országos átlag alatt van, ennek is köszönhetően az ellátottság magas szintű, lényegesen több idő jut egy-egy 
gyermekre, mint az átlag. A Védőnői Szolgálat különleges figyelmet fordít a többgyermekes vagy 
mélyszegénységben élő gyermekes családokra, illetve azokra a szülőkre, akik az átlagostól eltérő életmódot 
folytatnak, potenciálisan veszélyeztetve a születendő gyereküket.  
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
Házi gyermekorvos látja el a gyermekeket és egy védőnő is dolgozik a településen. Ha szakellátásra lenne 
szükség vagy sürgősségi ellátásra, akkor a legközelebbi településre Kaposvárra kell utazni. Kaposvár 
rendelkezik megfelelő ellátással. A házi gyerekorvos minden héten egy napot rendel a településen. 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés    

A háziorvos nem tudott adatokkal szolgálni az ellátottak számát illetően. 
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Nem 
önkormányzati 

bölcsődék száma 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés   

 
4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 
száma 

Családi napköziben 
engedélyezett 

férőhelyek száma 
(december 31-én) 

(TS 4901) 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi   

 
Bölcsődei szolgáltatás nincs a településen. Ha valaki igénybe szeretné venni az ellátást a legközelebbi városba 
Kaposváron kell megtennie. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 
 

Társulási formában működik. A gyermekvédelem középpontjában a meghatározó szerepet betöltő 
jelzőrendszer áll. Az Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléttel foglalkozó munkatársának kiemelt feladata a 
veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, melyet a prevenciós munka első számú 
eszközének tekintünk. A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát 
jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. A jelzőrendszer tagjainak együttműködése 
az esetek és a problémák mentén történik. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden 
gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat a 
különböző ágazatok együttműködésével és egymás segítésével. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális 
rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére. 
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást 
Magyaregres községben a somogyjádi székhelyű Alapszolgáltatatási Központ és „Együtt Könnyebb” 
Időskorúak Otthona biztosítja 1 fő családgondozóval, aki hetente 1 alkalommal tart fogadóórát és látja el 
feladatait településünkön. 
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e) gyermekvédelem 
 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, 
majd elfogadta a 47/2007.31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti 
Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a 
gyermekek fejlődési esélyeit. Veszélyeztetettség: lyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) A védelembe vétel a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy 
más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével 
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése 
a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) 
bekezdés). A gyermekek védelme 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 gyermekek 
védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve 
gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben rögzítettek alapján működik. 
 

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

A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges rendszeres mozgáshoz a településen minden feltétel  adott, 
legyen szó akár a természetben történő barangolásról, biciklizésről, futásról, lovaglásról, vízi sportokról, 
focizásról, jól felszerelt játszóterek igénybevételéről. 
 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
 
A településen csak szünidei gyermekétkeztetés van. Ingyenes tankönyvellátást az állam biztosítja felmenő 
rendszerben. 
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei  

 

Hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről nincs tudomásunk. 
 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 
 
Településünkön nem releváns. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 
lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
A településen nincs óvoda. A gyermekeket Kaposvárra hordják több óvodába. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 
 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermek 
nevelésében, iskoláztatásában, valamint védelmet biztosít megfelelő támogatások és szolgáltatások 
nyújtásával. 
 
A gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló éves beszámoló adatait és tapasztalatait értékelve 
meghatározhatjuk a veszélyeztetettségi okokat figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból 
is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek. 
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók esetében többféle tünet együttes jelenléte okozhat 
problémát. Többek között ilyen lehet: a szociális helyzet, a család szétesése; a nevelés, gondozás, törődés, 
szeretet hiánya; súlyos betegség a családban; a család életmódja (deviáns viselkedési formák jelenléte); a 
gyermek mentális állapota, személyiségzavara; bántalmazás jelei. 
 
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai férőhelyek 
száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

2016 n.a. 1 25 1 17 n.a. 

2017 n.a. 1 25 1 18 n.a. 

2018 n.a. 1 25 1 19 n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Az oktatásban nem érvényesül a negatív diszkrimináció elve. 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 
eltérések 
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis általános 
iskolai tanulók száma 
a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos 
tanulókkal együtt) 

(TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2014/2015 n.a. n.a. - n.a. - 

2015/2016 n.a. n.a. - n.a. - 

2016/2017 n.a. n.a. - n.a. - 

2017/2018 n.a. n.a. - n.a. - 

2018/2019 n.a. n.a. - n.a. - 

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. - 

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

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-ellátási 
helyek száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2001) 

1-8 évfolyamon összesen 
1-8 évfolyamon 

összesen 
db 

2014/2015 n.a. n.a. n.a. 

2015/2016 n.a. n.a. n.a. 

2016/2017 n.a. n.a. n.a. 

2017/2018 n.a. n.a. n.a. 

2018/2019 n.a. n.a. n.a. 

2019/2020 n.a. n.a. n.a. 

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

Tanév 
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban 

(TS 2301) 

Fő 

2014/2015 n.a. 

2015/2016 n.a. 

2016/2017 n.a. 

2017/2018 n.a. 

2018/2019 n.a. 

2019/2020 n.a. 

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

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Pozitív diszkrimináció érvényesül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szabadidős 
programok szervezése során, melyeken elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek vesznek részt. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Gyermekvállalási kedv támogatása Élhető település kialakítása - játszótér, 
gyermekbarát programok, intézményhálózat 

(bölcsőde, óvoda, iskola), gyermekfoglalkozások 
(klubok, szakkörök, családi napközi), közlekedés 

(iskolabusz) fejlesztésével, javításával, kialakításával. 

Korai iskola elhagyás A fiatalok maradjanak minél tovább iskolapadban. 
Folytassák tanulmányaikat, szerezzenek szakmát. A 

kallódás, céltalan élet helyett felvilágosítás - 
munkába integrálás. A szakképesítés 

megszerzésének támogatása. A korai gyerekvállalás 
lejjebb szorítása felvilágosítással. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és 
férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a 
férfiak, mind a nők számára. 
A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak teljes körűen 
rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot, demográfiai adatok). A gyermekes családok 
gazdasági aktivitásáról az önkormányzat nem szolgáltatott adatokat, ilyen jellegű felmérés nem készült a 
településen. 
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 
 

- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az 
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 
ledolgozott munkaidőt. A nők gazdasági szerepére azért is tekintettel kell lenni, mert az egyszülős családok 
jelentős részében a nők a családfenntartók. Abban az esetben, ha a nők álláskeresők, a család helyzete is 
megrendülhet, a család segítségre szorul. 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2014 267 249 n.a. n.a. 21 21 

2015 265 242 n.a. n.a. 18 15 

2016 263 236 n.a. n.a. 16 16 

2017 262 244 n.a. n.a. 14 11 

2018 251 245 n.a. n.a. 12 14 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 12 16 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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Fenti adattábla adatait tekintve a munkavállalási korú nők száma a férfiakéhoz viszonyítva közel azonos. A 
foglalkoztatottak száma mindegyik év adatait tekintve magasabb, mint a munkanélküliek száma. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 
A nőknek a foglalkoztatást segítő és képzési programokban történő részvételéről nincsenek adataink, de 
számukra ugyanazon feltételek mellett biztosított valamennyi ellátási forma. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
Az alacsony végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei a gyakorlatban nem változtak. Mivel az elmúlt 
években jelentősen megemelkedett a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, a középfokú vagy még 
alacsonyabb végzettségűek számára rendkívüli módon beszűkült a foglalkoztatási piac. Ez alól a településünk 
sem képez kivételt, de hátrányosabb helyzetben sincsenek az országos átlagot tekintve. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 
A nők hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos bejelentés nem érkezett, az önkormányzat 
intézményeiben tiltva van bármilyen formában és okból történő hátrányos megkülönböztetés. 
 

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 munkaerő-piaciesélyeit és az ideális családtervezést is pozitívan befolyásolja, ha a gyermekek 
napközbeni ellátása biztosított a közeli Kaposváron mivel óvoda és általános iskola nincs a településen. 
A 10-14 éves gyerekek a faluházban internetezhetnek és szabadidős foglalkozásokon vehetnek részt 14 és 18 
óra között. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
A család és nővédelmi gondozás célja, hogy gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés körülményeit 
elősegítse a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a termékenységi ciklus 
alattigondozás által (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti gondozása, a gyermekágyas és 
szoptató anya gondozása) . 
 
Településünk lakói ezen szolgáltatásokhoz kaposvári intézményekben, valamint az itt dolgozó védőnő által 
jutnak hozzá. A védőnő kapcsolatban áll a családokkal, a kisgyermeket ellátó gyermekorvossal, ismeri a 
településen lévő családok gyermekellátási és nevelési helyzetét. A védőnőre eső átlagos gyermeklétszám 
nagyban befolyásolja, hogy mennyire képes a családok számára hatékony segítségnyújtásra. 
 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2014 1 n.a. - 

2015 1 n.a. - 

2016 1 n.a. - 

2017 1 n.a. - 

2018 1 n.a. - 

2019 1 n.a. - 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, ill. a családokat érő erőszakos cselekedetek 
nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri 
tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, 
hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségét. 
 

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

A szolgáltatások közvetítése az Alapszolgáltatási Központ családgondozójának a feladata. A krízishelyzetbe 
került anyák elhelyezését a kaposvári Borostyánvirág Anyaotthon tudja biztosítani. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 

A település képviselő-testületének 5 tagjából 1 fő nő. A helyi közéletben folyamatosan jelen vannak a nők. A 
választott tisztségek, megbízatások esetében a lakosság hozza meg a döntését, melyet nem lehet 
befolyásolni, a kinevezéssel betöltött pozíciókban pedig kizárólag a jogszabályi feltételek és a képzettség, a 
gyakorlat, valamint a rátermettség az irányadó. E tekintetben mindenféle egyéb megkülönböztetést elutasít 
az önkormányzat. 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 
 
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 
év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka 
egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják, 
hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják 
a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi 
probléma, amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek napközbeni ellátása biztonságos, 
intézményes keretek között. Pl. délutáni napközi, 

családi napközi, iskolai, óvodai bölcsődei 
foglalkozások 

Kisgyermekes édesanyák, nők 
visszaintegrálása a munkába 

Gyermekek napközbeni elhelyezésére legyen 
lehetőség. Vállalkozások támogatása a 

településen. Olyan munkahelyek teremtése, ahol 
a munkába visszatérő nők dolgozni tudnak. 
Családbarát munkahelyek, munkába jutás 

megoldása 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Napjaink megélhetési problémái, megélhetési viszonyai a demográfiai tendenciák alapján felhívja 
figyelmünket az idős korosztály problémájára. Egyre nagyobb terhet ró a családokra és okoz gondot az, ha 
egy idős, beteg családtagunkat, hozzátartozónkat ápolni kell, gondoskodni kell róla. Ismert előttünk, hogy az 
ápolási díj nem pótolja a havi jövedelmet. Akik otthon maradnak hozzátartozót ápolni, az ő munkaerő piacra 
történő visszajutásuk is igen csekély. A népesség öregedésével járó problémák társadalmunk számára is 
komoly kihívást jelentenek. Felmérések szerint 2020-as években Európa népességének mintegy egyharmada 
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eléri, vagy meghaladja a 60. életévét, és ezen belül a 80 év felettiek száma jelentős. E változásnak számos 
szociális és egészségügyi vonatkozása is van. Az idősekre jellemző megbetegedések mellett jelentős a 
pszichés egészségügyi probléma is. Ismert előttünk az a jelenség, ha egy idős ember egyedül marad, nagy 
esélye van a fizikai, és a szellemi hanyatlásra is, ezzel együtt az önellátási képessége is csökken. Az idősödő 
korosztályt szerették volna bevonni az „egész életen át tartó tanulás” folyamatába, szellemi frissen tartásuk 
biztosítására, valamint a rugalmas munkavégzés lehetőségének megteremtése is felvetődött. 
 

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

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2014 118 163 281 

2015 112 153 265 

2016 107 150 257 

2017 100 145 245 

2018 95 141 236 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 
A táblázatban a nemenkénti megosztást látva tapasztalható, hogy a férfiak száma jóval kevesebb, mint a 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nőké. Településünkön is érvényes az az országos tendencia, 
hogy 60 év felett igen magas a férfiak halálozási száma, így kevesebben érik meg a nyugdíjkort. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2014 42 7 16% 0 n.a. - 

2015 32 6 20% 0 n.a. - 

2016 32 6 18% 0 n.a. - 

2017 25 4 14% 0 n.a. - 

2018 26 5 20% 0 n.a. - 

2019 29 9 30% 0 n.a. - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR     

 
A településen az aktív korú népesség számára is csak szinte a közfoglalkoztatásban van foglalkoztatásra 
lehetőség, így igazán az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatása gyakorlatilag nem létezik. 
 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
 

Az időskorúaknak nincs munkalehetőség a településen, sem a környező helyeken se. Nagyon nehéz az ő 
helyzetük. Vannak, akik alkalmi munkákból tartják fent magukat. Jelenleg nincs a településünkön a 
foglalkoztatásukat elősegítő program. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Az idősebb generáció elhelyezkedése vélhetően jóval nehezebb, ugyanakkor egzakt adatok nem állnak 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy ténylegesen diszkriminatív helyzetbe kerültek volna ezek a rétegek 
 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
Magyaregres az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése a tanyagondnoki 
szolgálati ellátással, a háziorvosi ellátással, a családsegítő szolgálaton keresztül biztosított ellátással, az idősek 
nappali ellátásával, a házi segítségnyújtással, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, a szociális 
étkeztetéssel biztosított. Bárki, aki bemegy a polgármesteri hivatalba, széleskörű felvilágosítást kap a szociális 
ellátásokról. Azoknak, akik nem tudnak eljutni a hivatalig, a házi gondozó nyújt felvilágosítást. Nyugdíjas klub 
működik a kultúrházban, amiben a polgármester is tevékenyen részt vesz, és tőle is lehet felvilágosítást kérni. 
A településen egy házi orvosi rendelő működik. Ha szakellátásra lenne igény, a legközelebbi településre, 
Kaposvárra kell menni. Vérvételi lehetőség van, a laborból jönnek ki a településre vért venni.  A házi gondozó 
rendszeresen végigjárja az időseket, és segít, akinek igénye van rá. 
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 
65 év feletti lakosság száma 

(TS 0328) 
Nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2014 170 n.a. - 

2015 168 n.a. - 

2016 167 n.a. - 

2017 168 n.a. - 

2018 172 n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 

 
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 5701) 

2014 n.a. 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az időskorúak szociális ellátásának volumene nagyjából változatlan volt az elmúlt időszakban. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2014 1 3910 n.a. 1 

2015 1 3650 n.a. 1 

2016 1 2610 n.a. 1 

2017 1 2610 n.a. 1 

2018 1 1100 n.a. 1 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TEIR    
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Településünkön az időskorúak igen aktívak. Idősek klubja működik a kultúrházban, ahol rendszeresen 
összegyűlnek. A településen rendezett minden programon fellépnek. Pl. falunap. 
 

c) idősek informatikai jártassága 
 
Az úgynevezett „korosztályi lejtő” a településünkön is létezik. Az idősebbek nehezen alkalmazkodnak az 
informatikai követelményekhez, a számítástechnika legújabb vívmányai által biztosított lehetőségeket csak 
szűk körben használják ki. A településen számítástechnikai tanfolyamok szervezésével igyekszünk ezt a 
hátrányt csökkenteni. Az időskorúak informatikai jártassága igen csekély. Az ilyen jellegű dolgaikat, a 
kultúrházban a kulturális szervező segítségével oldják meg. Rendelkezésre áll számítógép és internet 
használat is. A felmérések szerint nincs is igény informatikai oktatásra. 
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 
Közös kirándulások, fürdőhelyek látogatása szervezetten történik, szórakoztató rendezvények helyben is 
biztosítottak. Évek során a helyben élő nyugdíjasok a karácsonyi, falunapi, stb. műsorokon szívesen 
szerepelnek, azokat látogatják. A nyugdíjas klub minden hónapban rendezvényt tart. Az önkormányzat a 
kultúrházban biztosít helyet az időseknek, hogy tudjanak beszélgetni, énekelni, névnapot ünnepelni. 
Kihelyezett vizsgálat is szokott lenni a településen. Pl.: látás vizsgálat, hogy ne kelljen az idős embereknek 
Kaposvárra utazniuk, hanem helyben hozzájussanak bizonyos vizsgálati lehetőségekhez. 
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Elmagányosodás közösségi programok, informatikai és egyéb 
tanfolyamok, rendezvények 

Alacsony nyugdíj, nehéz megélhetés munkahelyek létrehozása, öngondoskodás 
segítése 

Idős, egyedül élő személyek közlekedési 
nehézségei 

Az egyedülélő vagy mozgásukban korlátozott 
idősek számára is minden szolgáltatás elérhetővé 

tétele, életük megkönnyítése 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
Településünkön kerekes székes fogyatékkal élő személy nincs. Mozgáskorlátozottságban már többen 
szenvednek, így pl. akik támbotokkal képesek csak közlekedni, de ez a kor előrehaladtával is fokozódik. 
Valamennyi mozgásában korlátozott személynek az önkormányzat segítséget tud nyújtani. A tanyagondnoki 
szolgálat gépjárművével gondoskodnak a mozgásában korlátozott emberek szállításáról, így a háziorvosi 
rendelésre, szakorvosi vizsgálatra, stb.. történő szállításról. A településen fogyatékossággal élők létszáma, a 
fogyatékosság formájára és mértékére pontod adat nem áll rendelkezésünkre. A községben élő fogyatékos 
személyekre jellemző, hogy néhányan veleszületetten fogyatékossággal élnek, azonban jelentős azok száma, 
akik betegség következtében váltak fogyatékkal élővé. A betegség következtében kialakult fogyatékosság 
jellemzője az agyi katasztrófák utáni mozgásrendszeri-, a cukorbetegség szövődményeként kialakuló látás 
fogyatékosság, illetve az érbetegség miatt kialakuló mozgáskorlátozottság. A fogyatékkal élő emberek 
rokkantnyugdíjból, járadékból élnek és megélhetési problémáik vannak. Munkaerőpiacon az elhelyezkedés 
nehéz, a településen fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására nincs lehetőség, ezáltal a hátrányos 
megkülönböztetésről sem beszélhetünk. 
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7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
A fogyatékkal élő embereknek elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeniük. A közlekedés 
eszközök használata, és a munkáltatók előítélete is nehezíti helyzetüket. E célcsoport részére szervezett 
szolgáltatásokat, ellátásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján lehet tervezni. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 
Összesen 

2014 38 48 86 

2015 37 43 80 

2016 32 36 68 

2017 26 33 59 

2018 23 30 53 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

 
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2014 n.a. n.a. n.a. 

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

2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 
 
A fogyatékkal élők számára rendkívül szűk körű a foglalkoztatási lehetőség. Csupán a közfoglalkoztatás 
keretében van lehetőség bizonyos munkakörökben történő alkalmazásra, elsősorban ülő vagy könnyített 
formában. Azonban az elmúlt évek gazdasági megszorításai ezeket a lehetőségeket is tovább szűkítették. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Nincs tudomásunk arról, hogy a foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés lenne a 
településünkön. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 

A településünkön önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok nem működnek. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
A fogyatékkal élő személyek számára biztosítandó ellátási formákról az érintett személyek 
önkormányzatunknál, illetve a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat munkatársaitól kapnak információt. 
 
Szociális alapszolgáltatások, mint szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás elérhetők a településen. Ezek a szolgáltatások a saját lakókörnyezetben való ellátás 
feltételeit biztosítják. 
 
A fogyatékos személyek, a hajléktalanok, valamint a szenvedélybetegek szakellátása helyben nem megoldott. 
A fogyatékkal élő személyek számára nyújtandó külön pénzbeli és természetbeni ellátást és kedvezményt az 
önkormányzat nem nyújt, és erre az ellátásra vonatkozó helyi rendeletünk nincs. 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
Településünkön jelenleg nincsen vakvezető sáv, viszont ilyen jellegű fogyatékkal élő személy sem él a faluban. 
A mozgáskorlátozottak részére rámpával rendelkezik a kultúrház, bolt, az önkormányzat és a háziorvos. 
Mozgássérült mosdó van a kultúrház épületében. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
 
A sportfoglalkozások ma szabadban történnek, oda bárki akadálymentesen el tud jutni. A kulturális 
programok nagy része a faluban történik a kultúrházban, ami akadálymentesítve van. Az információkhoz bárki 
hozzáférhet a különböző hirdetőtáblákon. Községünk területén 5 ilyen jellegű tábla található. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
A településen a kultúrház, az önkormányzat és az orvisi rendelő van akadálymentesítve. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
A közösségi közlekedés vonatkozásában több a probléma. Az utak állapota ugyan kielégítő, de korántsem 
problémamentes. A költségvetési lehetőségek e térem is korlátozottak és csak fokozatosan valósíthatók meg 
a közutakkal kapcsolatos lakossági igények. Lényegesen több és jobb minőségű járdára lenne szükség, 
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figyelembe véve a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségeit is. A település buszvárói előtti járdaszigetek 
nem kiemeltek. A Közútkezelővel folyamatosan egyeztet az önkormányzat az akadálymentesítés 
lehetőségéről. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
Nincsenek speciális közlekedési megoldások a településen, és ilyen jellegű nappali intézmények sincsenek. 
Aki ilyen szolgáltatást szeretne igénybe venni, annak Kaposvárra kell utaznia. Ott több intézmény közül lehet 
választani. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Kiemelkedő figyelmet fordítunk a mozgásukban korlátozott idős személyek segítésére. A téli 
közmunkaprogramban, és a házi segítségnyújtás keretében ezen személyeknél az ingatlan előtti járdák, 
ingatlanon belüli közlekedő járdák hó és síkosság mentesítésében segítséget nyújtunk. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

mozgásukban nehezítettek számára szolgáltatás 
igénybe vétele 

házi segítségnyújtás, egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájutás biztosítása 

 
Településünkön fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) nem elérhetők. Pozitív diszkriminációra 
(hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) vonatkozóan nem rendelkezünk információval. 
 

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.) 
 
A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a térségben működő kis- és 
mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és nagyoknak, 
időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Németbánya a jövőben is még inkább élhető 
településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek a civil- és nonprofit szervezetek. 

- Magyaregresi Gyermekekért Alapítvány,  
- Nyugdíjas Klub,  
- Szabadidő Egyesület. 

 
melyek a közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok megvalósításához 
mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében. Legyen 
az advent, falunap, nemzeti ünnep, sportesemény, társadalmi munka, jótékonysági rendezvény, véradás, 
gyermek-, illetve idősek napja közbiztonság, stb. A rendezvények sikeres megszervezéséért a civilszervezetek 
vezetői, tagjai sokat tesznek, mindehhez azonban kell egy megfelelő irányító, mozgósító személy, akinek 
hívószavára az emberek szívesen mozdulnak. 
 
A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek értékelhető. 
Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni. Ez nem feltétlenül akarat, inkább szabadidő kérdése. A falun 
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élő emberek sokat dolgoznak. Munkahelyre ingázóknak a munkaidő mellett sok idejét elveszi az utazás, 
munka után a kertek, porták, otthonok rendben tartása is sok energiát igényel. 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 
 
A helyi civilszervezetek kapcsolata a környező települések hasonló szervezeteivel példaértékűnek mondható, 
gyakran szerveznek közös rendezvényeket. Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez 
különböző összegeket a civilszervezetek támogatására. 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
 
Juta székhellyel található a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal, melyet 6 település Juta, Kaposszerdahely, 
Magyaregres, Csombárd, Várda és Bodrog községek önkormányzatai alapítottak. 
 
Elmondható, hogy a társulások funkciói közé az alábbiak tartoznak: pl. az önkormányzati feladat-  és hatáskör 
ellátás, térségi közszolgáltatások szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, településfejlesztés 
összehangolása, humán szolgáltatások /pl. köznevelési-egészségügyi- szociális ellátás, szolgáltatás, 
gyemekjóléti-gyermekvédelmi ellátás-szolgáltatás, kulturális – közművelődési- művészeti tevékenység/. Az 
Önkormányzat tagja: a Somogy megyei Önkormányzatok Munkavédelmi és Tűzvédelmi Társulásának, a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásának, Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásának, a 
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai társulásnak. A társulásokkal és az önkormányzatokkal a kapcsolat és a 
partnerség jónak minősíthető. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
Nemzetiségi Önkormányzat nem működik a településen. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A civil szervezetek odafigyelnek az esélyegyenlőségre. A magyaregresi Gyermekekést Alapítvány tanszer 
utalványt oszt és kirándulni viszont a rászoruló gyerekeket. 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 
A településen nincs ilyen szereplő. 
 

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 program készítése az önkormányzat adatgyűjtésével történt, az adattáblák 
kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program akciótervét. 
Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges hozzászólásokat a 
jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a Képviselő- testület elé terjeszti, majd a 
Testület dönt a módosítások bevezetéséről. 
 
Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben feltártak 
esetleges megváltoztatását kétévente át kell tekinteni és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 
vizsgálni. 
 
Az intézmények, egyházak, civil szervezetek számára lehetőség van az esélyegyenlőségi problémák 
feltárására, az esélyegyenlőségi terv kidolgozási folyamatában történő részvételre. 
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b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 

szolgáló eszközök bemutatása. 
 
A HEP megjelenik az önkormányzat honlapján, valamint a TKKI honlapján, és elérhető az önkormányzati 
hivatalban 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

 
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

• Aluliskolázottság 

• Mélyszegénységben élők 
egészségi állapotának 
javítása 

• Munkahelyre jutás – 
munkahely megtartás 

• Szakképesítés szerzése, 
tanulmányok befejezése 

• Orvosi ellátáshoz való hozzáférés, 
egészséges életmódra nevelés, 
prevenciós támogatás 

• Munkahelyek hozzáférési 
lehetőségének  eltérképezése, 
fórumok, képzések 

Gyermekek 

• Gyermekvállalási 
kedv támogatása 

• Korai iskola 
elhagyás 

• Élhetőbb település kialakítása. 
Vonzó programok, intézmények, 
szolgáltatások biztosítása  
gyermekvállalási kedv növelésére  

• Legalább 16 éves korig, de inkább 
még azon túl is folytasson a 
célcsoport iskolai tanulmányokat. 
Korai gyermekvállalás lejjebb 
szorítása. Szakemberek bevonása. 
Tájékoztatók, felvilágosító 
előadások, fórumok szervezése 

Idősek 

• Elmagányosodás 

• Alacsony nyugdíj, nehéz 
megélhetés 

• Idős, egyedül élő 
személyek közlekedési 
nehézségei 

• Közösségi programok, informatikai és 
egyéb tanfolyamok, rendezvények 

• Munkahelyek létrehozása, 
öngondoskodás segítése 

• Tanyagondnoki szolgálat, és a 
házi segítségnyújtás 
segítségével segítségnyújtás a 
bevásárlásban 

Nők 

• Gyermekek napközbeni 
ellátása  

• Kisgyermekes édesanyák, 
nők visszaintegrálása a 
munkába 

• Délutáni napközi, családi napközi, 
iskolai, óvodai foglalkozások, klubok, 
szakkörök megszervezése pályázati 
segítséggel.  

• Olyan munkahelyek teremtése ahol a 
nők dolgozni tudnak, akár 
részmunkaidőben is. Munkahelyre 
eljutás, gyermekek napközbeni 
ellátásának biztosítása. Családbarát 
vállalkozások beindítása, bevonása 

Fogyatékkal 
élők 

• Utak, járdák biztonságossá 
tétele 

• Pályázati forrás bevonásával a 
belterületi utak és járdák fokozatos 
felújítása és akadálymentesítése 
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A beavatkozások megvalósítói 
 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

 intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

• Aluliskolázottság 

• Mélyszegénységben élők egészségi 
állapotának javítása 

• Munkahelyre jutás – munkahely 
megtartás 

• Önkormányzat, munkaügyi hivatal, 
vállalkozások, felnőtt oktatást biztosító 
iskola 

• egészségügyi szolgáltatók, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, önkormányzat, 
védőnő 

• önkormányzat, Gyermekjóléti Szolgálat, 
Munkaügyi Hivatal 

Gyermekek 
• Gyermekvállalási kedv 

támogatása 

• Korai iskola elhagyás 

• polgármester, önkormányzat, védőnő 

• egészségügyi szolgáltatók, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 

Idősek 

• Elmagányosodás 

• Alacsony nyugdíj, nehéz megélhetés 

• Idős, egyedül élő személyek közlekedési 
nehézségei 

• Családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, 
köznevelési intézmények, önkormányzat 

• Önkormányzat, munkaügyi hivatal, 
vállalkozások, felnőtt oktatást biztosító 
iskola, köznevelési intézmények, 
vállalkozások 

Nők 

• Gyermekek napközbeni ellátása  

• Kisgyermekes édesanyák, nők 
visszaintegrálása a munkába 

• polgármester, önkormányzat, szociális 
szolgáltató központ, tanyagondnok, civil 
szervezetek 

• polgármester, önkormányzat, munkaügyi 
hivatal, helyi vállalkozások 

• polgármester, tanyagondnok, házi 
segítségnyújtó 

Fogyatékkal 
élők 

• Utak, járdák biztonságossá tétele • polgármester 

 
Jövőképünk 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák iskolázottságának emelése, ezáltal a munka világába történő 
vezetése fontos szempont. 
 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne szakadjanak le, és esélyt tudjunk teremteni a 
felzárkózásra, mindennapi életvitellel kapcsolatos alapvető szükségletekhez hozzájussanak. 
 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek tehetséggondozását, mélyszegénységből történő kiemelését, 
nevelését, oktatását. 
 
Folyamatosan odafigyelünk az időseket érintő helyi társadalmi, szociális, kulturális, kommunális 
problémakörökre, az időskorúak civil szerveződéseire. 
 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az foglalkoztatás bővítését, a családon belül erőszak leküzdését. 
 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők, különösen a mozgásukban korlátozott idősekre 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Intézkedés címe: Aluliskolázottság 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Mélyszegénységben élők iskolázottságán javítani kell a munkanélküliség 
visszaszorítása érdekében. 8 általános iskola hiánya, kevés a szakképzett 
munkaerő. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A megélhetést biztosító munkahelyhez, munkakörhöz szükséges szakképesítés 
megszerzése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az érintettek tájékoztatása a lehetőségekről, kapacitálni az aluliskolázottakat a 
tanulmányaik befejezésére. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, munkaügyi hivatal, vállalkozások, felnőtt oktatást biztosító iskola 

Partnerek Közoktatási intézmények, szülők. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

szakképzett munkaerő létszámának növekedése, lezárt 8.általános - illetve 
szakképzési tanulmányok 
 
R: valamely részterületen tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése 
K: egyéni bánásmódot alkalmazó szakember dokumentálható jó eredményeket 
tud felmutatni 
H: felelős, aktív tagja a társadalomnak 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Korlátozott lehetőségek, nem megfelelő szakember gárda, érdektelenség, 
pénzügyi forrás hiánya. 

Szükséges erőforrások Szakember támogatása, cselekvőképes közösség, pályázati forrás 
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Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők egészségi állapotának javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az érintett lakosság körében igen magas fokú a káros szenvedéllyel élők száma. 
Továbbá a helyzetük miatt nehézkes eljutniuk megfelelő egészségügyi ellátást 
biztosító intézménybe, problémát okoz a gyógyszerek kiváltása. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az orvosi ellátáshoz való hozzáférés segítése. Egészségi állapot javulása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Egészségtudatos életmódra nevelés. Prevenciós támogatás, tájékoztató fórumok 
létrehozása. Települési támogatás, gyógyszertámogatás. Méhnyakrák-szűrés. 

Résztvevők és 
felelős 

egészségügyi szolgáltatók, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
önkormányzat, védőnő 

Partnerek 
egészségügyi szolgáltatók, háziorvos, fogorvos, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, védőnő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

Többen jelennek meg a szűrővizsgálatokon. Csökkenő beteglétszám. 
 
R: figyelemfelhívás 
K: csökkenő beteglétszám és halálozás 
H: egészséges társadalom 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség, egészségügyi állapot elhanyagolása,  
pénzügyi forrás hiánya, új orvosi eszközök beszerzése, figyelemfelhívás 

Szükséges erőforrások Szakember támogatása, pályázati forrás 
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Intézkedés címe: Munkahelyre jutás - munkahely megtartás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A hátrányos helyzet gyakran generációkon át öröklődik. Eladósodottság, 
személyi hitelek 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az öröklődő hátrányos anyagi helyzet csökkentése munkavállalás, megfelelő 
szakképzés. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A célcsoport igényeihez illeszkedő képzések, tájékoztatók. Munkahelyek 
hozzáférési 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, Gyermekjóléti Szolgálat, Munkaügyi Hivatal 

Partnerek önkormányzat, Gyermekjóléti Szolgálat, Munkaügyi Hivatal 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

Csökkenő munkanélküliség, szociális ellátások csökkenése 
R: felelős gazdálkodás 
K: tudatos pénzkezelés 
H: munkahelymegtartás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség, egészségügyi állapot elhanyagolása,  
pénzügyi forrás hiánya, új orvosi eszközök beszerzése, figyelemfelhívás 

Szükséges erőforrások Szakember támogatása, pályázati erőforrások, helyi gazdaság, munkahely 
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Intézkedés címe: Gyermekvállalási kedv támogatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A település lakossága folyamatosan öregedő tendenciát mutat. Egyre fogy a 
születendő gyermekek száma. Ezt megfordítandó gyermekvállalási szempontból 
élhetőbbé kell tenni a községet. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Nőjön az élveszülések száma. Egyre több kisgyermekes család települjön be a 
községbe. Élhető település kialakítása gyermekbarát intézkedésekkel. Játszótér, 
közlekedés, programok, intézményhálózat 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Élhető település kialakítása - játszótér, gyermekbarát programok, 
intézményhálózat (bölcsőde, óvoda, iskola), gyermekfoglalkozások (klubok, 
szakkörök, családi napközi), közlekedés (iskolabusz) fejlesztésével, javításával, 
kialakításával. 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, önkormányzat, védőnő 

Partnerek önkormányzat, háziorvos, védőnő,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

Növekvő élveszülések száma, több betelepülő kisgyermekes család 
 
R: Folyamatos kommunikáció a partnerekkel 
K: Településre kiköltözés a városból. 
H: Élhető, fejlett település, amely vonzza a városból kitelepülőket is, mivel a 
szolgáltatások helyben is megvannak, növekvő lakosságszám 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Egészségügyi állapot, pénzügyi forrás hiánya, a kockázatok csökkentése elérhető 
a partnerekkel való eredményes párbeszéddel és pályázati források, különösen a 
Magyar Falu Program pályázati lehetőségeinek kihasználásával 

Szükséges erőforrások pályázati források 
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Intézkedés címe: Korai iskola elhagyás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fiatalkorúak 16 éves korukig, de inkább még tovább folytassanak iskolai 
tanulmányokat és azokat sikeresen fejezzék is be. Korai gyermekvállalás lejjebb 
szorítása felvilágosítással. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A fiatalok maradjanak minél tovább iskolapadban. Folytassák tanulmányaikat, 
szerezzenek szakmát. A kallódás, céltalan élet helyett felvilágosítás - munkába 
integrálás. A szakképesítés megszerzésének támogatása. A korai gyerekvállalás 
lejjebb szorítása felvilágosítással. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Fórumok, felvilágosítások, események szervezése, megtartása fiatalságnak, ahol a 
korai gyerekvállalásról, továbbá a szenvedélybetegsége káros következményeiről 
kapnak felvilágosítást, valamint a szakképzettség, iskolázottság előnyeiről, 
lehetőségeiről tájékoztatást. 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, önkormányzat, iskola 

Partnerek önkormányzat, háziorvos, védőnő,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

Csökkenő munkanélküliség az adott korcsoportban. Elvégzett iskolai képzések, 
tanulmányok. Csökkenő korai gyermekvállalás 
R: Figyelemfelkeltő előadások szervezése, melynek eredményeképpen a rövid és 
hosszú távú célok is elérhetők lesznek. 
K: Továbbtanulás lehetőségeinek kiaknázása 
H: Képzett munkaerő 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A gyerekek elhanyagolása, rávilágítás a tanulás fontosságára. 

Szükséges erőforrások iskolai fórumok, védőnői tájékoztatók, pályázati források 
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Intézkedés címe: Gyermekek napközbeni ellátása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekek napközbeni ellátása főként a nyári, de az év más időszakaiban is 
gondot jelent. Emiatt nehéz a kisgyermekes édesanyáknak munkát találni, 
munkába járni, a munkahelyet megtartani. Ez kereset kiesést eredményez. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Gyermekek napközbeni ellátása biztonságos, intézményes keretek között. Pl. 
délutáni napközi, családi napközi, iskolai, óvodai bölcsődei foglalkozások 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Családi-, iskolai-, óvodai napközi, bölcsőde, ifjúsági klubok, szakkörök, nyári 
táborok szervezése oly, módon, hogy bárki számára hozzáférhető legyen. 
Pályázati erők bevonása szükséges 

Résztvevők és 
felelős 

Családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, köznevelési intézmények, önkormányzat  

Partnerek önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

ifjúsági klubok, szakkörök, napközis foglalkozások létrejötte, megalakulásaR: 
Folyamatos kommunikáció a partnerekkel 
 
R: Mini bölcsőde, óvoda üzemeltetése  
K: Mini Bölcsősde bővítése 
H: Gyermekek elhelyezése napközben megoldott lesz a trelepülésen 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Rendelkezésre álló anyagi források szűkössége, amelyek pályázati forrással 
kiköszöbölhetők 

Szükséges erőforrások erőforrások megléte mellett folyamatosan fenntartható 
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Intézkedés címe: Kisgyermekes édesanyák, nők visszaintegrálása a munkába 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A célcsoportnak nehéz visszatérni gyermekvállalás után munkába. Nehézkes a 
gyermeke napközbeni ellátása, kevés a munkahely, szakképzettség hiánya. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Gyermekek napközbeni elhelyezésére legyen lehetőség. Vállalkozások 
támogatása a településen. Olyan munkahelyek teremtése, ahol a munkába 
visszatérő nők dolgozni tudnak. Családbarát munkahelyek, munkába jutás 
megoldása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Munkahelyteremtés, képzések, tanfolyamok. Gyermekek napközbeni ellátásának 
megoldása. Távmunka 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, munkaügyi hivatal, vállalkozások, felnőtt oktatást biztosító iskola, 
köznevelési intézmények, vállalkozások 

Partnerek önkormányzat, vállalkozások  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

Adott célcsoportban csökken a munkanélküliség, alulképzettség száma. Nő a 
munkaerő-piacra visszatérők száma 
 
R: Mini bölcsőde, óvoda üzemeltetése  
K: Mini Bölcsősde bővítése 
H: Nő a munkaerő-piacra visszatérők száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Túlzott leterheltség, nehéz munka, fórumok szervezése, vállalkozások bevonása a 
programok megvalósításába 

Szükséges erőforrások erőforrások megléte mellett folyamatosan fenntartható 
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Intézkedés címe: Elmagányosodás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A generációs együttélés megszűnt. Az időskorúak izolálódnak, egyre inkább 
magukra maradnak és közösségi események, kellő odafigyelés hiányában idővel 
elmagányosodnak. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Elszeparálódás, elmagányosodás csökkentése különféle rendezvényekkel, 
szociális háló kialakításával. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Közösségi programok, tanfolyamok szervezése az adott célcsoportnak. 
Informatikai képzés, kapcsolattartás, generációk összekapcsolása, szabad wifi, 
számítógépek, telefon, tablet. Rendezvények szervezése. 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, önkormányzat, szociális szolgáltató központ, tanyagondnok, civil 
szervezete 

Partnerek önkormányzat, civil szervezetek,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

Adott célcsoportban csökken a munkanélküliség, alulképzettség száma. Nő a 
munkaerő-piacra visszatérők száma 
 
R: Érdeklődés felkeltése az időseknél 
K: Programok megszervezése 
H: kevesebb elszigetelődött időskorú lakos 
folyamatosan fenntartható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Idősek érdektelensége, félelme. Ennek kiküszöbölésére szükséges a fiatalok 
bevonása. 

Szükséges erőforrások Önerő, pályázati támogatás, terem, eszközök, rendezvény szervező biztosítása. 
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Intézkedés címe: Alacsony nyugdíj, nehéz megélhetés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az átlag nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások alacsony mértéket mutatnak. A 
nyugdíj mellett nincs semmilyen egyéb keresetkiegészítés 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az idősek anyagi helyzetének javítása oly módon, hogy tanácsot, felvilágosítást, 
lehetőséget kapnak arról, hogyan tudnának nyugdíj mellett munkával 
keresetkiegészítésre szert tenni.. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Olyan munkahelyek létrehozása, amelyek a célcsoportból tudnak foglalkoztatni. 
Jövedelemkiegészítő tevékenységek bevezetése. Öngondoskodás elősegítése, 
fórumok. Háztáji gazdaságok. 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, önkormányzat, munkaügyi hivatal, helyi vállalkozások 

Partnerek önkormányzat, állam, vállalkozások 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 év 
K: 3 év 
H: 5 év 

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

Életszínvonal emelkedése 
 
R: Álláshelyek felkutatása 
K: Munkahelyek teremtése 
H: Célcsoporton belüli növekvő életszínvonal. 
folyamatosan fenntartható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Egészégügyi állapot, kevés munkahely, melyek elsősorban az állam által nyújtott 
pályázati forrásokkal csökkenthetők. 

Szükséges erőforrások öngondoskodás elősegítése, meglevő források esetén folyamatosan fenntartható 
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Intézkedés címe: Idős, egyedül élő személyek közlekedési nehézségei 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A célcsoportnak, nehézséget okoz a közlekedés, a boltba, postára, orvoshoz 
eljutás. Ehhez nyújt segítséget a az önkormányzat a tanyagondnoki szolglálat 
fenntartásával és a házi segítségnyújtással.  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az egyedül élő vagy mozgásukban korlátozott idősek számára is minden 
szolgáltatás elérhetővé tétele, életük megkönnyítése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Tanyagondnoki szolgálat, és a házi segítségnyújtás által segítségnyújtás a 
szolgáltatást igénybe vevők részére 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, tanyagondnok, házi segítségnyújtó 

Partnerek önkormányzat, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

A tanyagondnoki szolgálat és a házi segítségnyújtás, mint szolgáltatások a 
településen biztosítottak. 
 
R: Szolgáltatást igénybe vevők felkutatása és tájékoztatása 
K: Az igénylők teljes körű felmérése és a szolgáltatás igényekhez való alakítása 
H: Az ellátás zökkenőmentes biztosítása 
folyamatosan fenntartható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem értesítik az önkormányzatot, megfelelő szakembergárda segítségével a 
feladatok gyorsan és hatékonyan megoldhatók.. 

Szükséges erőforrások öngondoskodás elősegítése, meglevő források esetén  folyamatosan fenntartható 
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Intézkedés címe: Utak, járdák biztonságossá tétele 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Rossz minőségű, hiányos járdák, illetve új járdák építése  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Biztonságosabb közlekedés kialakítása  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Vállalkozók igénybevételével utak, illetve közmunkások igénybevételével járdák 
felújítása 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, önkormányzat 

Partnerek önkormányzat, vállalkozók, közmunkások 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 
K: 6-12 hónap 
H: 5 év 

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

Jobb minőségű utak és járdák, melyen az akadálymentes közlekedés is biztosított. 
R: Pályázatok felkutatása 
K: Pályázatok beadása 
H: Biztonságos közlekedésre alkalmas akadálymentes utak és járdák kialakítása a 
településen, esetlege új járdák kiépítése 
folyamatosan fenntartható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Szükös anyagi lehetőségek, kevés közmunkás, azonban erre a célra a Magyar Falu 
Programban vannak pályázati források 

Szükséges erőforrások önerő, pályázati támogatás Magyar Falu Program  
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A 
helyzetelemz

és 
következteté
seiben feltárt 
esélyegyenlő

ségi 
probléma 

megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum
okkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósítás

ának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményess

égét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósítás

ához 
szükséges 

erőforrások  
(humán, 

pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményein

ek 
fenntartható

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Aluliskolázott

ság 
Mélyszegény
ségben élők 
iskolázottság
án javítani 
kell a 
munkanélküli
ség 
visszaszorítás
a érdekében. 
8 általános 
iskola hiánya, 
kevés a 
szakképzett 
munkaerő. 

A 
megélhetést 
biztosító 
munkahelyhe
z, 
munkakörhöz 
szükséges 
szakképesítés 
megszerzése 

DOS - 
Magyarorszá
g Digitális 
Oktatási 
Stratégiája 

Az érintettek 
tájékoztatása 
a 
lehetőségekr
ől, 
kapacitálni az 
aluliskolázott
akat a 
tanulmányaik 
befejezésére. 

Önkormányz
at, 
munkaügyi 
hivatal, 
vállalkozások
, felnőtt 
oktatást 
biztosító 
iskola 

2025.01.01. szakképzett 
munkaerő 
létszámának 
növekedése, 
lezárt 
8.általános - 
illetve 
szakképzési 
tanulmányok 

pályázati 
lehetőségek, 
iskoláztatási 
lehetőségek, 
támogatások 

függ az 
anyagi 
támogatottsá
gtól, 
folyamatos 

2 Mélyszegény
ségben élők 
egészségi 
állapotának 
javítása 

Az érintett 
lakosság 
körében igen 
magas fokú a 
káros 
szenvedéllyel 
élők száma. 

Az orvosi 
ellátáshoz 
való 
hozzáférés 
segítése. 
Egészségi 
állapot 

Egészségügyi 
Ágazati 
Stratégia 

Egészségtuda
tos 
életmódra 
nevelés. 
Prevenciós 
támogatás, 
tájékoztató 

egészségügyi 
szolgáltatók, 
Családsegítő 
és 
Gyermekjólét
i Szolgálat, 
önkormányza

2025.01.01. Többen 
jelennek meg 
a 
szűrővizsgála
tokon. A 
kiszűrtek 
száma 

Magyar Falu 
Program és 
egyéb 
pályázati 
erőforrások, 
anyagi 
források, 

NEAK 
finanszírozás 
részben 
folyamatos 
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Továbbá a 
helyzetük 
miatt 
nehézkes 
eljutniuk 
megfelelő 
egészségügyi 
ellátást 
biztosító 
intézménybe, 
problémát 
okoz a 
gyógyszerek 
kiváltása. 

javulása. fórumok 
létrehozása. 
Települési 
támogatás, 
gyógyszertá
mogatás. 
Méhnyakrák-
szűrés. 

t, védőnő változik. 
Csökkenő 
beteglétszám
. 

szűrőbuszok, 
eszközök, 
utaztatás 

3 Munkahelyre 
jutás - 
munkahely 
megtartás 

A hátrányos 
helyzet 
gyakran 
generációkon 
át öröklődik. 
Eladósodotts
ág, személyi 
hitelek. 

Az öröklődő 
hátrányos 
anyagi 
helyzet 
csökkentése 
munkavállalá
s, megfelelő 
szakképzés. 

Foglalkoztatá
si Stratégia 

A célcsoport 
igényeihez 
illeszkedő 
képzések, 
tájékoztatók. 
Munkahelyek 
hozzáférési 

önkormányza
t, 
Gyermekjólét
i Szolgálat, 
Munkaügyi 
Hivatal 

2025.01.01. csökkenő 
munkanélküli
ség, szociális 
ellátások 
csökkenése 

pályázati 
erőforrások, 
helyi 
gazdaság, 
munkahely 

folyamatos 
anyagi 
fedezet 
biztosítása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Gyermekválla

lási kedv 
támogatása 

A település 
lakossága 
folyamatosan 
öregedő 
tendenciát 
mutat. Egyre 
fogy a 
születendő 
gyermekek 
száma. Ezt 
megfordítan
dó 

Nőjön az 
élveszülések 
száma. Egyre 
több 
kisgyermekes 
család 
települjön be 
a községbe. 
Élhető 
település 
kialakítása 
gyermekbará

Magyar Falu 
Program 
Nemzeti 
Vidékstratégi
a 

Élhető 
település 
kialakítása - 
játszótér, 
gyermekbará
t programok, 
intézményhál
ózat 
(bölcsőde, 
óvoda, 
iskola), 
gyermekfogla

polgármester
, 
önkormányza
t, védőnő 

2025.01.01. Növekvő 
élveszülések 
száma, több 
betelepülő 
kisgyermekes 
család 

pályázati 
források, 
vállalkozások 
támogatása 

folyamatosan 
fenntartható 
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gyermekválla
lási 
szempontból 
élhetőbbé 
kell tenni a 
községet. 

t 
intézkedések
kel. Játszótér, 
közlekedés, 
programok,in
tézményháló
zat 

lkozások 
(klubok, 
szakkörök, 
családi 
napközi), 
közlekedés 
(iskolabusz) 
fejlesztésével
, javításával, 
kialakításával
. 

2 Korai iskola 
elhagyás 

A 
fiatalkorúak 
16 éves 
korukig, de 
inkább még 
tovább 
folytassanak 
iskolai 
tanulmányok
at és azokat 
sikeresen 
fejezzék is be. 
Korai 
gyermekválla
lás lejjebb 
szorítása 
felvilágosítás
sal. 

A fiatalok 
maradjanak 
minél tovább 
iskolapadban
. Folytassák 
tanulmányaik
at, 
szerezzenek 
szakmát. A 
kallódás, 
céltalan élet 
helyett 
felvilágosítás 
- munkába 
integrálás. A 
szakképesítés 
megszerzésé
nek 
támogatása. 
A korai 
gyerekvállalá
s lejjebb 
szorítása 
felvilágosítás

Köznevelés-
fejlsztési 
stratégia 

Fórumok, 
felvilágosítás
ok, 
események 
szervezése, 
megtartása 
fiatalságnak, 
ahol a korai 
gyerekvállalá
sról, továbbá 
a 
szenvedélybe
tegsége káros 
következmén
yeiről kapnak 
felvilágosítás
t, valamint a 
szakképzetts
ég, 
iskolázottság 
előnyeiről, 
lehetőségeir
ől 
tájékoztatást. 

egészségügyi 
szolgáltatók, 
Családsegítő 
és 
Gyermekjólét
i Szolgálat, 

2025.01.01. Csökkenő 
munkanélküli
ség az adott 
korcsoportba
n. Elvégzett 
iskolai 
képzések, 
tanulmányok
. Csökkenő 
korai 
gyermekválla
lás 

iskolai 
fórumok, 
védőnői 
tájékoztatók, 
pályázati 
források 

Az 
erőforrások 
megléte 
mellett 
folyamatosan 
fenntartható. 
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sal. 
III. A nők esélyegyenlősége 
1 Gyermekek 

napközbeni 
ellátása 

A gyermekek 
napközbeni 
ellátása 
főként a 
nyári, de az 
év más 
időszakaiban 
is gondot 
jelent. Emiatt 
nehéz a 
kisgyermekes 
édesanyákna
k munkát 
találni, 
munkába 
járni, a 
munkahelyet 
megtartani. 
Ez kereset 
kiesést 
eredményez. 

Gyermekek 
napközbeni 
ellátása 
biztonságos, 
intézményes 
keretek 
között. Pl. 
délutáni 
napközi, 
családi 
napközi, 
iskolai, 
óvodai 
bölcsődei 
foglalkozások 

Magyar Falu 
Program, Nők 
és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő 
Nemzeti 
Stratégia 

Családi-, 
iskolai-, 
óvodai 
napközi, 
bölcsőde, 
ifjúsági 
klubok,szakk
örök, nyári 
táborok 
szervezése 
oly, módon, 
hogy bárki 
számára 
hozzáférhető 
legyen. 
Pályázati 
erők 
bevonása 
szükséges 

Családsegítő, 
gyermekjólét
i szolgálat, 
köznevelési 
intézmények, 
önkormányza
t 

2025.01.01. ifjúsági 
klubok, 
szakkörök, 
napközis 
foglalkozások 
létrejötte, 
megalakulása 

pályázati 
erőforrások, 
civil 
szervezetek, 
köznevelés 
intézmények 
támogatása, 
önkéntesek, 
közösségi 
centrum 

erőforrások 
megléte 
mellett 
folyamatosan 
fenntartható 

2 Kisgyermekes 
édesanyák, 
nők 
visszaintegrál
ása a 
munkába 

A 
célcsoportna
k nehéz 
visszatérni 
gyermekválla
lás után 
munkába. 
Nehézkes a 
gyermeke 
napközbeni 
ellátása, 
kevés a 

Gyermekek 
napközbeni 
elhelyezésére 
legyen 
lehetőség. 
Vállalkozások 
támogatása a 
településen. 
Olyan 
munkahelyek 
teremtése, 
ahol a 

Nők és 
Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő 
Nemzeti 
Stratégia 

Munkahelyte
remtés, 
képzések, 
tanfolyamok. 
Gyermekek 
napközbeni 
ellátásának 
megoldása. 
Távmunka 

Önkormányz
at, 
munkaügyi 
hivatal, 
vállalkozások
, felnőtt 
oktatást 
biztosító 
iskola, 
köznevelési 
intézmények, 
vállalkozások 

2025.01.01. Adott 
célcsoportba
n csökken a 
munkanélküli
ség, 
alulképzettsé
g száma. Nő a 
munkaerő-
piacra 
visszatérők 
száma 

támogató 
vállalkozások
, pályázati 
erőforrások 

az 
erőforrások 
megléte 
esetén az 
intézkedés 
folyamatosan 
fenntartható 



 72

munkahely, 
szakképzetts
ég hiánya. 

munkába 
visszatérő 
nők dolgozni 
tudnak. 
Családbarát 
munkahelyek
, munkába 
jutás 
megoldása 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Elmagányoso

dás 
A generációs 
együttélés 
megszűnt. Az 
időskorúak 
izolálódnak, 
egyre inkább 
magukra 
maradnak és 
közösségi 
események, 
kellő 
odafigyelés 
hiányában 
idővel 
elmagányoso
dnak. 

Elszeparálód
ás, 
elmagányoso
dás 
csökkentése 
különféle 
rendezvénye
kkel, szociális 
háló 
kialakításával
. 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

Közösségi 
programok, 
tanfolyamok 
szervezése az 
adott 
célcsoportna
k. 
Informatikai 
képzés, 
kapcsolattart
ás, 
generációk 
összekapcsol
ása, szabad 
wifi, 
számítógépe
k, telefon, 
tablet. 
Rendezvénye
k szervezése. 

polgármester
, 
önkormányza
t, szociális 
szolgáltató 
központ, 
tanyagondno
k, civil 
szervezetek 

2025.01.01. kevesebb 
elszigetelődö
tt időskorú 
lakos 

állami 
támogatás, 
pályázati 
források, 
vállalkozói 
támogatások, 
önkéntes 
támogatás 

folyamatosan 
fenntartható 

2 Alacsony 
nyugdíj, 
nehéz 
megélhetés 

Az átlag 
nyugdíj és a 
nyugdíjszerű 
ellátások 
alacsony 

Az idősek 
anyagi 
helyzetének 
javítása oly 
módon, hogy 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

Olyan 
munkahelyek 
létrehozása, 
amelyek a 
célcsoportból 

polgármester
, 
önkormányza
t, munkaügyi 
hivatal, helyi 

2025.01.01. Célcsoporton 
belüli 
növekvő 
életszínvonal
. 

vállalkozói 
támogatások,
állami 
beavatkozáso
k, pályázati 

öngondoskod
ás 
elősegítése, 
meglevő 
források 
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mértéket 
mutatnak. A 
nyugdíj 
mellett nincs 
semmilyen 
egyéb 
keresetkiegés
zítés. 

tanácsot, 
felvilágosítás
t, lehetőséget 
kapnak arról, 
hogyan 
tudnának 
nyugdíj 
mellett 
munkával 
keresetkiegés
zítésre szert 
tenni. 

tudnak 
foglalkoztatni
. 
Jövedelemkie
gészítő 
tevékenység
ek 
bevezetése. 
Öngondosko
dás 
elősegítése, 
fórumok. 
Háztáji 
gazdaságok. 

vállalkozások források esetén 
folyamatosan 
fenntartható 

3 Idős, egyedül 
élő 
személyek 
közlekedési 
nehézségei 

A 
célcsoportna
k, nehézséget 
okoz a 
közlekedés, a 
boltba, 
postára, 
orvoshoz 
eljutás. 
Ehhez nyújt 
segítséget a 
az 
önkormányza
t a 
tanyagondno
ki szolglálat 
fenntartásáv
al és a házi 
segítségnyújt
ással. 

Az 
egyedülélő 
vagy 
mozgásukba
n korlátozott 
idősek 
számára is 
minden 
szolgáltatás 
elérhetővé 
tétele, életük 
megkönnyíté
se 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

Tanyagondno
ki szolgálat, 
és a házi 
segítségnyújt
ás által 
segítségnyújt
ás a 
szolgáltatást 
igénybe 
vevők 
részére 

polgármester
, 
tanyagondno
k, házi 
segítségnyújt
ó 

2025.01.01. Jobb 
életminőség 
biztosítása az 
idős, 
rászoruló 
lakosság 
részére 

A 
tanyagondno
ki szolgálat és 
a házi 
segítségnyújt
ás, mint 
szolgáltatáso
k a 
településen 
biztosítottak. 

folyamatosan 
fenntart 
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…           
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Utak, járdák 

biztonságoss
á tétele 

Rossz 
minőségű, 
hiányos 
járdák, illetve 
új járdák 
építése 

Biztonságosa
bb 
közlekedés 
kialakítása 

Gazdasági 
Program, 
Európa 2020 

Vállalkozók 
igénybevétel
ével utak, 
illetve 
közmunkások 
igénybevétel
ével járdák 
felújítása 

polgármester 2020.01.01. Jobb 
minőségű 
utak és 
járdák, 
melyen az 
akadályment
es közlekedés 
is biztosított. 

önerő, 
pályázati 
támogatás 
Magyar Falu 
Program 

folyamatos 

 



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 kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 
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 
 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala 
is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes 
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi 
média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek 
különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek 
támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 
 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről ………………………….. felel.:  

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

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

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

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 
intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  
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- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 
Érvényesülés, módosítás 
 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést 
kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának 
okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési 
tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a 
benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
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. 
 
 








