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1 Bevezetés 
 

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

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

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

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Len-

gyeltóti Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdeké-

ben szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehan-

golja a település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja part-

neri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartó-

ira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

2 A település bemutatása 
 

Lengyeltóti a Balaton partjától 12 km-re, a lankákkal körülvett „Csalogányok völgyében” fekszik.  

Nevét 116-ban az almádi monostor alapító oklevele említette először Villa-Tout alakban. Később 

Thoty, Thothy néven fordult elő. Az egész középkorban a Lengyel család birtokolta. Temploma a 

12. század második felében épült. A 18. század eleji összeírás mindössze 20 háztartást talált a tele-

pülésen. 1871-1950-ig járási székhely volt.  1977-ben nagyközséggé nyilvánították, hét faluval al-

kotott közös tanácsot a rendszerváltozásig, amikor a községek visszakapták az önállóságukat. Len-

gyeltóti 1992-től város, Somogy megye legkisebb kistérségének, a Pogányvölgyi Kistérségnek a 

központja. 2013. január 1-jétől a Fonyódi Járás negyedik kisvárosa. Lakóinak száma 2013. január 1-

jén 3218 fő, 12-vel kevesebb, mint az 1970-es népszámláláskor regisztrált 3230 fős lakosságszám. 

 

Lengyeltói gazdaságában mindig a mezőgazdaságé volt a főszerep. A település mezőgazdasága a 

19. század elejétől híres. 1945 után a környéken működő három mezőgazdasági nagyüzem foglal-

koztatta a keresőképes népességet. Itt jött létre 1951-ben az Állami Faiskolák és Szőlőoltvány-

telepek Országos Központja, mely 1960-ig Lengyeltóti Oltványtermelő Gazdaság néven működött. 

A nagyüzem központját Balatonboglárra helyezték, és nevét Balatonboglári Állami Gazdaság elne-

vezésre változtatták.  

 

A virágzó mezőgazdaság elindította a polgári fejlődést, megváltoztatta a település arculatát. A szán-

tóföldi kultúrák mellett igen jelentős nagyüzemi szőlő és gyümölcsültetvények keletkeztek. (A sző-

lőterület nagyságában 1985-ben csak Badacsonytomaj előzte meg.) 

A 90-es évek privatizációja következtében a volt nagyüzem egy része dolgozói tulajdonba került. 

Napjainkban a leghíresebb a 300 ha dióültetvény, mely a Juglans Hungária Kft tulajdona. 2003-ban, 

Rostockban arany érmet kapott a Milotai 10-es fajtájuk.  

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

terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A Ferro-Flex Kft mezőgazdasági gépek és hegesztett szerkezetek gyártását képviseli. Termékeik 

több vásári nagydíjat nyertek. Értékesítési területük s egész Európa. A Varga-Flexo Kft. 

flexonyomógépek tervezésével és gyártásával foglalkozik. Fő céljuk, hogy az új flexonyomógépek, 

laminálók, tekercsvágók és egyedi gépek elsősorban a rotációs technológia területén jó minőségben, 

elérhető áron, magyar gyártótól kerüljenek a piacra. Termékeikkel egyedülállóak egész Kelet-

Európában. Gépeik megtalálhatóak mind belföldön, mind külföldön. (pl. Szlovákia, Lengyelország, 

Horvátország, Lettország) 

 

A város idegenforgalmi vonzerejét több évtizeden át a 26 ha-os területen fekvő Kék Tó Üdülőfalu 

jelentette, ahol 3 csillagos szálloda, bungalók, kemping, fürdőtó, horgásztó, étterem, bár, játszószo-

ba várta a vendégeket. Most magántulajdonban van, és zárva tart.  

 

Jelenleg üresen áll a XIX. század elején épült, és a század végén neobarokk stílusban átalakított 

Zichy kastély, melyben 2006 nyaráig kórház működött.  A pusztaberényi klasszicista stílusú kas-

tély, melyet romantikus stílusú szárnnyal bővítettek, az egykori Nagybereki Állami Gazdaság telep-

helye volt istállókkal, magtárakkal, majorral és parkkal. 

 

Intézményeiket felújítottuk: óvodánk, bölcsődénk európai színvonalú infrastruktúrájú, a művelődési 

ház és a könyvtár színházteremmel bővült, felújítás előtt áll a sportcsarnok. A hajdani Kaszinó  

(Mozi) épületében Helytörténeti gyűjtemény került kialakításra. Az utóbbi évek legjelentősebb be-

ruházásai a „Csalogány Tanuszoda” létesítése, a Fodor András Általános Iskola felújítása és a város 

vízrendezése volt. 

 

A település infrastruktúrája jó. Villany, gáz, telefon, csatorna- és ivóvízhálózat a település teljes 

területén kiépített. A környékbeli települések tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetők. 

 

Jelenleg az önkormányzat és a kezében lévő közintézmények, valamint a kereskedelmi és szolgálta-

tó vállalkozások illetve a volt TSZ egyes utód-vállalkozásai képesek nem nagy számú munkaerőt 

lekötni. 
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2.1 A település demográfiai helyzete 

2.1.1 számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

  Fő Változás 

2007 3365   

2008 3340 99% 

2009 3309 99% 

2010 3262 99% 

2011 3227 99% 

2012 3214 100% 

2013   0% 

 

Lengyeltóti lakónépessége az elmúlt öt év alatt 4,5%-kal csökkent. 2012-ben ez a csökkenés mér-

séklődni látszik. 

 

Forrás: KSH 

2.1.2 számú táblázat - Állandó népesség 
 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1644 1583 3227 51% 49% 

0-2 évesek     85     

0-14 éves 211 258 469 45% 55% 

15-17 éves 61 70 131 47% 53% 

18-59 éves 902 942 1844 49% 51% 

60-64 éves 150 116 266 56% 44% 

65 év feletti 320 197 517 62% 38% 
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Az állandó népesség korösszetétele is kedvezőtlenebbre fordult. A 14 éven aluliak aránya 

csökken, ezzel szemben növekszik a 65 év felettiek aránya. A 60 év felettiek aránya a lakónépesség 

24,36 %-a. Körükben 20%-kal vannak több a nő (60%), mint a férfi (40%). 

 

2.1.3 számú táblázat - Öregedési index 
 

  
65 év feletti állandó lako-

sok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 506 434 116,6% 

2008 501 520 96,3% 

2009 511 507 100,8% 

2010 508 498 102,0% 

2011 517 469 110,2% 

2012 547 452 121,0% 

 

Az előbbi megállapításokat támasztja alá az öregedési index is, amely sajnos jól mutatja, hogy az 

utóbbi 3 évben a 14 év alatti korosztály aránya a 65 év felettieknek csupán 82,63%-a lett. 
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2.1.4 számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 51 70 -19 

2009 48 75 -27 

2010 66 69 -3 

2011 67 96 -29 

2012 n.a.  n.a.  0 

2013     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy a településről nagyobb mértékű az elvándorlás, mint a betele-

pülés. Ez a folyamat erősödni látszik. 

 

 

Forrás: KSH 

2.1.5 számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes szaporo-

dás (fő) 

2008 32 41 -9 

2009 40 44 -4 

2010 24 42 -18 

2011 29 40 -11 

2012 22 nincs adat n.a 

2013     0 

 

A halálozások száma jelentősen meghaladja a születések számát. 
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Születések és halálozások száma (2000-2011) 

 

 

Forrás: KSH 

Összegezve: A Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia a rendszerváltást 

követő két évtizedben Lengyeltótira is jellemző volt. A születések száma rendre elmaradt a halálo-

zásokétól, a bevándorlók száma viszont nem képes a népességszámot kedvezően befolyásolni.  
A település lakosságának elöregedése folyamatos. A 65 év feletti lakosság körében nagyará-

nyú az egyedül élők, többnyire egyedül élő nők aránya, ennek következtében egyre inkább növek-

szik az időskori szociális szolgáltatások iránti igény. 

A születések száma sajnos magasabb a segélyre szoruló, hátrányos helyzetű, iskolázatlan 

családok körében, ezért különös fontossággal bír a község Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Programja. 

 

3 Célok 
 

3.1 A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Lengyeltóti Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kí-

vánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgálta-

tásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a 

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

elemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A közneve-

lési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az in-

tézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

 

3.2 3.2 A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

ben 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 terüle-

teken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elő-

segítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érde-

kében. 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését 

az HEP IT tartalmazza. 
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3.3 A HEP Intézkedési Terv 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, az 

együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja 

majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rend-

szerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE 
(HEP HE) 

 

4 Jogszabályi háttér 
 

Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a felismerésén 

alapul, miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdasági hely-

zetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra: aki hát-

rányosabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a 

munkához jutásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A 

hátrányos helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik adottak, 

ám lehetőségük, esélyük alig, vagy számottevően kevesebb van. 

 

4.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatás 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003.CXXV.törvény elismeri, hogy min-

den ember egyenlő méltóságú személyként élhessen és a hátrányos megkülönböztetésre jogvédel-

met biztosít. A törvény kimondja az esélyegyenlőség megteremtésében az állami köztelezettséget, 

mely az önkormányzatokra és annak intézményeire is kiterjed. A 63.§ (5) bek. értelmében a telepü-

lési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen 

hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok esélyegyenlő-

ségét segítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatás-

ra, valamint a szociális helyzetre. A 321/2011. (XII. 27.) Korm. Rendelet „a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szerint a Kormány az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1)–(3) bekez-

désben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkör-

ében eljárva a következőket rendeli el: 

 

4.2 A helyi esélyegyenlőségi program 

 

1. § (1) A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből 

és intézkedési tervből áll. 

(2) A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csopor-

tok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők tel-

jes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi 

mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. 

(3) A települési önkormányzat a helyzetelemzés elkészítése során felhasználja a kormányhivatalok 

és szakigazgatási szerveik, a település, a többcélú kistérségi társulás, a megye, illetve szükség sze-

rint a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére álló nyilvántartások hátrányos helyzetű társa-

dalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált adatait. 

(4) Az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi 

problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség. 
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A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes sza-

bályairól alapján  

1. § (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdésében előírt 

célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése sze-

rinti adatok felhasználásával készíti el az 1. mellékletben meghatározott, egységesen rendelkezésre 

álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul véte-

lével. 

(2) A helyzetelemzésben – a Korm. rendelet 4. §-a szerinti szempontrendszer alapján – a 2. mel-

lékletben meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően a települési önkormányzat megvizsgálja a 

település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi 

problémák vizsgálatához további – a helyi sajátosságok bemutatását segítő – tartalmi elemeket is 

meghatározhat. 

2. § (1) A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. §-ának megfele-

lő, öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint. 

(2) Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcso-

lódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szol-

gáló intézkedéseket. 

(3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fej-

lesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek össz-

hangjáról, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlőségi tervre és az integrált településfejlesz-

tési stratégia antiszegregációs célkitűzéseire. 

(4) Az intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok 

elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a vég-

rehajtás ütemezését és felelősét. 

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

törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben 

felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Re-

form Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti 

Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. A települési önkormány-

zat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapo-

dás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati 

úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatá-

lyos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik [Ebktv. 63/A § (6))]. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan támogatási alapelvet, amelyet 

minden pályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során figyelembe kell venni: az esélyegyenlő-

séget és a fenntartható fejlődést. A két alapelv érvényesült az Új Széchenyi Terv, valamint az egyes 

Operatív Programok tervezése során, és érvényesül a döntéshozás és végrehajtás intézményrendsze-

reiben, valamint érvényesíteni kell a kiválasztás jogosultságai és értékelési szempontjai között is. 
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5 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzata a helyi rendeleteiben szabályozott módon biztosítja a rászorul-

taknak pénzbeli és természetbeni az ellátások különböző formáit. Az 1933.évi III.törvény a Szociá-

lis igazgatásról és ellátásról szóló törvényi kötelezettségének az önkormányzat maradéktalanul ele-

get tesz. A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) rendel-

kezik. Helyi rendeletalkotásnál és szabályozásnál a releváns célcsoportokra figyelemmel vagyunk. 

Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati 

rendelete szól a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról.  

 

5.1 Stratégiai környezet bemutatása 

5.1.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepci-
ókkal, programokkal 
 

A Városi Önkormányzat fejlesztési koncepciója és Településrendezési terve tartalmaz-

za a 2010-2014 közötti fejlesztési elképzeléseket. A koncepció két pillére: megtartani és mindazon 

értékeket, amelyek a település múltjában és az itt élő emberekben halmozódtak fel, ugyanakkor 

megteremteni és fenntartani a mai kor igényeinek megfelelő környezetet, infrastruktúrát. 

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében a 

jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester nov-

ember 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében leg-

később december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában 

hagy jóvá. 

Lengyeltóti Város Gazdasági Programja 2010-2014. évre vonatkozóan - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület 

hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek 

elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A képviselő-testület a gazdasági programot 2010-2014. 

évre vonatkozóan a 31/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozattal elfogadta. 

Lengyeltóti a korábbi években több jelentős összegű pályázati támogatást nyert a közoktatá-

si infrastruktúra és a település fejlesztésére. Az akadálymentesítéssel a különféle fogyatékkal élő 

emberek számára olyan körülményeket teremtettek, amelyek lehetővé teszik számukra azon tevé-

kenység elvégzését, amelyben ez idáig akadályoztatva voltak. Ezt szolgálja a fogyatékos személye-

ket szállító gépkocsik számára fenntartott parkoló-férőhelyek akadálymentesítése, továbbá az épület 

megközelítését közvetlenül kiszolgáló járdaszakasz és a rámpák megépítése, az ügyfélszolgálati 

területek akadálymentes megközelíthetősége. A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik fel-

tétele a települések esélyegyenlőségi programjának megléte. A települési önkormányzat a további-

akban is szeretné az állami és uniós forrásokat becsatornázni a község fejlesztésére, ezért elhatároz-

ta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján 5 

évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadnak el, melyet meghatározott időszakonként 

felülvizsgálnak. 
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Lengyeltóti a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, így a kistérségi fejlesztésben részt-

vevő település. Jelen esélyegyenlőségi tervezés segíti a területfejlesztési koncepció fő célkitűzései-

nek megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási terület 

célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá.  

 A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság 

szint emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. 

 Megélhetés, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, helyi foglalkoztatási kezdeményezé-

sek támogatása.  

 Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése, szociális gondoskodás – a rászo-

ruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása), közbiztonság, bűnmegelőzés.  

Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési 

tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz 10 település csatlakozott. A társulás által 

ellátandó feladatok igen kiterjedtek. A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti, szoci-

ális alap- és szakosított ellátások szervezése. Az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a 

háziorvosi ügyeleti ellátás koordinálásáról.  

A területfejlesztési feladatok körében vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és 

környezeti helyzetét, adottságait; kidolgozza és elfogadja a térség területfejlesztési koncepcióját, 

ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. 

A Közösségi buszok működtetése keretében a Társulás gondoskodik közösségi buszok mű-

ködtetéséről, melynek keretében a buszokat iskolabuszként használják, valamint a gyermekek 

úszásoktatásra, színházba, versenyekre, egyéb közművelődési és sporteseményekre történő szállítá-

sára használják. 

Helyi szinten a program segíti a város stratégiailag fontos célkitűzéseinek megvalósítását, 

hogy vonzó település legyen az itt született és élő fiatalok számára, biztosítson olyan feltételeket, 

hogy szívesen maradjanak. 

 

5.1.2 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából rele-
váns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A releváns adatok rendelkezésre állnak, kutatások nem készültek. A helyzetelemzés elkészí-

téséhez a KSH és a TeIR adatbázis, a népszámlálási adatok, az önkormányzati adatbázis által szol-

gáltatott adatok, valamint a média Lengyeltótival foglakozó oldalai szolgáltak alapul. Hiányzó, de 

szükséges adatok  

 Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma korra, nemre  

 Általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma korra, nemre,  

 8. évfolyamot eredményesen befejezők száma a felnőttoktatásban korra, nemre  

 Szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma korra, nemre  

Lakhatás: 

 egy lakásban élők száma  

 egy lakásban élő családok száma  

 a lakásállomány összetétele  

 a lakásállomány minősége  

 A szűrőprogramokon való megjelenés adatainak feltárása korra, nemre, városrészekre tekin-

tettel  
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 Az esélyegyenlőségi célcsoportok egészégi, szociális állapotára vonatkozó adatokkal korra, 

nemre  

 A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb meghatározó adatai 

(gyermekszám, képzettség, életkor, családi állapot,)  

 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezésekről további információgyűjtés  

 A településen fogyatékossággal élők létszáma, a fogyatékosság formájára és mértékére, kor-

ra, nemre  

 

6 A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Azt jelenti, amikor va-

laki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből 

önerőből kilépjenek. A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi 

és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben 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 hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülmé-

nyekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatá-

rozó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység 

fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakó-

környezet (a szegények több mint fele községekben él). A szegénységi kockázatok különösen sújt-

ják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége 

ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint 

az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 

mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 

teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. Többségük 

társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken. 

Lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esé-

lyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális. 

A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni – az őket körülölelő társadal-

mi előítéletek hatásának számbavétele nélkül – pontosan mégsem lehet. A szociális létbizonytalan-

ság mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző együtthatója az a 

kilátástalan élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a társadalmi fősodortól. 

Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó radikális 

és szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja ma sürgetőbb 

feladat, mint valaha. A helyzettel történő őszinte, közhelymentes szembenézés, valamint a felelős 

döntéshozatal nem várhat tovább helyi szinten sem.  
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A romák széleskörű társadalmi kirekesztődésének erősödése az etnikai feszültségek kezelhe-

tetlen mértékű kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti a település és az egész 

ország gazdasági teljesítőképességét. 

Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások iga-

zolják, hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban nincs kel-

lő mértékben reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is sokszor 

alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot. 

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. 

A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell 

ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk 

révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozásokat szük-

séges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is.  

A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos et-

nikai adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre.  Ezért azt gondoljuk, hogy 

a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával még mindig helyesebb ilyenkor megbecsülnünk 

az adott jelenség előfordulásának gyakoriságát, mint nem tudomást venni róla.  

6.1.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

A kistérség halmozottan hátrányos helyzete már utal arra, hogy a munkanélküliség az orszá-

gos átlagtól magasabb. Az átlagkeresetek elmaradnak mind az országos, mind a megyei átlagtól, a 

lakosság túlnyomó hányada a legalacsonyabb jövedelemkategóriákba tartozik. 

Az itt élők általában saját tulajdonú ingatlanokban laknak, és mezőgazdasági kiegészítő tevékeny-

séget végeznek. A lakosság helyzete folyamatosan romlik. 

6.1.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a 

gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következ-

ménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzettség-

gel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a se-

gélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma is, akik egyáltalán 

nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. Dél-Dunántúl Magyarország gaz-

daságilag kevésbé fejlett, országos viszonylatban magasabb munkanélküliséggel és alacsonyabb 

foglalkoztatási és aktivitási aránnyal rendelkező régiója. A régió gazdasági élete a szolgáltatásokra 

és az ipari tevékenységre épül. A lakosság megközelítőleg 60%-a a szolgáltatói szférában dolgozott. 

A régió munkanélküliségi rátája 2010-ben 12,1%-os volt. A munkanélküliség leginkább a 15-24 

éves, pályakezdő korosztályt sújtja. A városban a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. 
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6.1.3 A foglalkoztatottak megoszlása gazdasági ágak szerint (2010) 
 

 

(Forrás: KSH) 

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

 

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 1117 1099 2216 141 12,6% 119 10,8% 260 11,7% 

2009 1100 863 1963 160 14,5% 175 20,3% 335 17,1% 

2010 1070 1059 2129 128 12,0% 154 14,5% 282 13,2% 

2011 1054 1058 2112 112 10,6% 114 10,8% 226 10,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       

 

Látható, hogy az aktív népesség több, mint 10%-a álláskereső, azaz rövidebb/hosszabb ideje mun-

kanélküli. Ez az arány a férfiak körében magasabb. 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 

 nyilvántartott álláskeresők száma 

 összesen 

  2008 2009 2010 2011 

fő 260 335 282 226 

20 éves és fiatalabb 
fő 12 17 12 14 

% 4,6% 5,1% 4,3% 6,2% 

21-25 év  
fő 34 42 32 27 

% 13,1% 12,5% 11,3% 11,9% 

26-30 év 
fő 23 33 25 20 

% 8,8% 9,9% 8,9% 8,8% 

31-35 év 
fő 42 45 40 26 

% 16,2% 13,4% 14,2% 11,5% 

36-40 év 
fő 38 49 29 36 

% 14,6% 14,6% 10,3% 15,9% 
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41-45 év 
fő 32 42 36 19 

% 12,3% 12,5% 12,8% 8,4% 

46-50 év 
fő 27 36 39 32 

% 10,4% 10,7% 13,8% 14,2% 

51-55 év 
fő 33 40 35 24 

% 12,7% 11,9% 12,4% 10,6% 

56-60 év 
fő 17 31 34 22 

% 6,5% 9,3% 12,1% 9,7% 

61 év felett 
fő 2 0 0 6 

% 0,8% 0,0% 0,0% 2,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     

 

A 25 évesnél fiatalabb populáció mintegy 15%-a álláskereső. A 30-40 év közöttiek körében a leg-

magasabb a munkát keresők aránya. Ez a tény nem csak a gyermekvállalási kedvet befolyásolja 

hátrányosan, s így a népesség reprodukciója szempontjából nagyon kedvezőtlen, de az időskorú 

hozzátartozókról való gondoskodás felvállalását is akadályozza. 

 

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

aránya 

 

 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 

180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 1117 1099 2216 141 119 260 12,6% 10,8% 11,7% 

2009 1100 863 1963 160 175 335 14,5% 20,3% 17,1% 

2010 1070 1059 2129 128 154 282 12,0% 14,5% 13,2% 

2011 1054 1058 2112 112 114 226 10,6% 10,8% 10,7% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíztató, hogy a 180 napnál régebben munkanélküliek aránya lassú csökkenést mutat. 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 257 260 517 9 3,5% 10 3,8% 19 3,7% 

2009 251 258 509 11 4,4% 13 5,0% 24 4,7% 

2010 230 256 486 10 4,3% 15 5,9% 25 5,1% 

2011 236 242 478 11 4,7% 15 6,2% 26 5,4% 

Forrás: TeIR, N. M. H.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 18-29 éves pályakezdők körében magasabb a munkanélküli férfiak aránya. 

 

A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökí-

tését idézheti elő, kitörni belőle az idő előre haladásával egyre nehezebb. 

A munkanélküliségi adatokból egyértelműen látszik a 2008-ban kezdődő magyarországi gazdasági 

válság hatása. A munkanélküliek száma 2010-ig folyamatosan emelkedett, majd 2012-ig lassuló 

tendenciát követve, de csökkent a munkanélküliek száma. Ez utóbbiban jelentős szerepe volt a nö-

vekvő közfoglalkoztatásnak. A munkanélküliségi ráta az elmúlt években meghaladta mind a me-

gyei, mind az országos átlagot. A munkanélküliek számának növekedése együtt járt a különböző 

támogatásban részesítettek – álláskeresési segély, álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély 

– számának emelkedésével. 

A munkanélküliek körében nagyon magas azok száma, akik 180 napnál hosszabb ideje nem találtak 

munkát. A vizsgált időszakban a munkanélküliség főleg a férfi lakosságot sújtotta, ami arra mutat, 

hogy elsősorban a férfiakat foglalkoztató munkahelyek szűntek meg. Az elmúlt két évben a munka-

nélküli férfiak száma csökkenő, míg a munkanélküli nők száma növekvő tendenciát mutatott, ezért 

a nemek közötti korábban meglévő különbségek csökkentek.  

Korcsoportos bontásban elmondható, hogy a munkanélküliség a nyugdíj előtt állókat kivéve minden 

korosztályt komolyan érint.  

A becsült adatok szerint a kereső lakosság nagyobb része a minimálbérért dolgozik. A fekete fog-

lalkoztatás problémája is jelen van a településen. 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

 

év  

15 éves és idősebb lakos-

ság száma összesen 

15-X éves legalább 

általános iskolát vég-

zettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 3027 1609 1418 2351 1180 1171 676 22,3% 429 26,7% 247 17,4% 

2011 2792 1467 1325          

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

 

Az adatokból kirajzolódik, hogy az álláskeresők nagyobb hányada legfeljebb általános isko-

lai végzettséggel rendelkezik. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők körében a nők 

aránya majdnem 10%-kal magasabb. Az Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja 

az alacsony iskolai végzettségűeket is. Önkéntes munkavégzés is biztosított. 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

év 

nyilvántartott álláskere-

sők száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai vég-

zettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb isko-

lai végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 144 21 14,6% 80 55,6% 43 29,9% 

2009 186 24 12,9% 103 55,4% 59 31,7% 

2010 141 23 16,3% 57 40,4% 61 43,3% 

2011 126 14 11,1% 73 57,9% 39 31,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A nyilvántartott álláskeresők körében – 4 év átlagában – a csak általános iskolai végzettség-

gel rendelkezők 35%-kal vannak többen, mint a magasabb iskolai végzettségűek.  

Összegezve: Egy településen az alap-, közép- esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége 

nemcsak egy település, illetve térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a te-

lepülés népességmegtartó erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális 

tényezők, és az eszközellátottság tekintetében is. Adott település alap-, közép- és felsőfokú végzett-

séggel rendelkező népességének arányát mindez együttesen határozza meg, különösen akkor, ami-

kor kiemelkedő tekintettel kell lenni a magas fiatalkori elvándorlásra. 
A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy település lakosságának iskolai képzettsé-

ge meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály aránya általában magasabb végzettséget is je-

lent. Napjainkban az általános iskolát végzettek körében jellemzően mindenki továbbtanul valami-

lyen középiskolában.  
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A nem kielégítő iskolázottság gátat szab az aktív népesség elhelyezkedése elé a munkaerőpiacon, 

összességében alacsony jövedelmi szinttel, esetenként szegénységgel, társadalmi kirekesztettséggel 

párosul. A művelődési ház által szervezett felnőttoktatás lehetőséget kínál a munkanélküliek számá-

ra, hogy új szakmák felé orientálódjanak, kompetenciáik fejlődjenek. 

 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

 

A 2% körüli álláskeresési járadékosok aránya a START közfoglalkoztatási programba történő be-

vonás eredményeként 4 év alatt 0,2%-ra csökkent.  

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 260 38 14,6% 

2009 335 49 14,6% 

2010 282 41 14,5% 

2011 226 25 11,1% 

2012 221 30 13,6% 

 

 

 

A nyilvántartott álláskeresők száma 3 év viszonylatában nem mutat eltéréseket. Jelzés értékű lehet, 

hogy a segélyben részesülők aránya 2011-ben lecsökkent, de 2012-ben 2,5%-ot emelkedett. 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ré-

szesítettek száma 

 

Év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési támo-

gatás) 

Azoknak a száma, akik 30 
nap munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az FHT 

jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást 
fő 

15-64 évesek 
%-ában 

fő 
munkanélküliek 

%-ában 

2008 9   107   0 0 

2009 14   140   0 0 

2010 22   88   0 0 

2011 30   88   0 0 

2012 21   121   0 0 

 
 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak 

fő fő % 

2008 2216 45 2,0% 

2009 1936 52 2,7% 

2010 2129 42 2,0% 

2011 2112 5 0,2% 
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A rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek számát 

illetően is érvényesek a korábban tett megállapítások, vagyis a 2010-ben és 2011-ben megfigyelhető 

csökkenés után majdnem harmadával emelkedett a segélyezettek száma. 
 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

 
 
év Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 
Közfoglalkoztatásban részt-
vevők aránya a település 
aktív korú lakosságához ké-
pest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő ro-
mák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban részt-
vevők romák aránya az aktív 
korú roma/cigány lakosság-
hoz képest 

2010 100 4% nincs adat nincs adat 

2011 135 6% nincs adat nincs adat 

2012 112 5% nincs adat nincs adat 

 
A közfoglalkoztatottak száma kiegyenlített. A 2011. évi csökkenés viszonylagos: az egyéb közcélú 

foglakoztatás lehetőségei megszűntek a START program belépésével. A közfoglalkoztatásban alkalma-

zottak száma a vizsgált időszakban növekedett. 2012-ben 112-en dolgoztak közfoglalkoztatásban, 

ez a gazdaságilag aktív népesség 5%-a. A település becsült adatokkal rendelkezik a fogyatékkal élő mun-

kakeresők, valamint a roma népesség körében jelentkező álláskeresők számáról. A munkaügyi központ 

számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoz-

tatás támogatása – igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a munka világába.  

A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű csoportok a gazdasági válság kö-

vetkezményeként egyre hosszabb időre szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban 

kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás esélyét is. 

 

7 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 

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

ciális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fel-

lelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalansá-

got, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb 

jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

 



 21 

3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány 

 

év 
összes lakásál-

lomány (db) 

ebből elégtelen 
lakhatási körül-

ményeket 
biztosító lakások 

száma 

bérlakás 
állomány 

(db) 

ebből elégtelen 
lakhatási kö-
rülményeket 

biztosító laká-
sok száma 

szociális 
lakásállomány 

(db) 

ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

egyéb lakás-
célra hasz-
nált nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

ebből elégtelen 
lakhatási körül-
ményeket bizto-

sító lakások 
száma 

2008 35 3 35 3 0 0 0 0 

2009 35 3 35 3 0 0 0 0 

2010 35 3 35 3 0 0 0 0 

2011 35 3 35 3 0 0 0 0 

2012 35 3 35 3 0 0 0 0 

 

A város 35 lakással rendelkezik. Mindegyik bérlakásként funkcionál. Az elégtelen lakhatási körül-

ményeket biztosító lakások száma 3db. Szociális lakás nincs. 

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

 

Év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
Adósságcsökkentési támogatásban ré-

szesülők száma 

2008 10 0 

2009 12 0 

2010 19 0 

2011 72 0 

2012 75 0 

 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma növekedő tendenciát mutat. Évente átlagban 73 

család részesül lakásfenntartási támogatásban. A rendelkezésre álló adatok szerint a családok a hi-

teltörlesztéseket nehezen, de teljesítik. Adósságcsökkentési támogatásban senki nem részesül. 

Megközelítőleg 5 ingatlanra van jelenleg végrehajtás. 

 

3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány 

 

nem szegregált lakóterületeken 
 

szegregált lakóterületeken 
 

 db % db % 

komfort nélküli lakások 25 2,09 40 3,34 

alapozással nem rendelkező lakások 5 0,42 15 1,25 

szilárd falazattal nem rendelkező lakások 2 0,016 5 0,042 

vezetékes ivóvízzel ellátott lakások 1159 96,82 12 1,00 

árammal ellátott lakások 1132 94,57 58 4,84 

vezetékes gázzal ellátott lakások 850 71,00 0 0 

csatornával ellátott lakások 924 77,96 6 0,5 

 

Minden ország, régió, megye és település fejlettségét jól jelzi az infrastruktúrával való ellátottsága, 

a közművek kiépítettsége és állapota. A város lakásállománya az elmúlt 2 évtizedben öregedésnek 

indult, kevés az újonnan épült lakások (családi házak) száma.  
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Az alacsonyabb komfortfokozatú lakásokban mélyszegénységben élők laknak. A város infrastruktu-

rális fejlettsége jónak mondható. A település bel- és külterületén található utak 90%-a szilárd burko-

latú. A közművesítés mára teljes körű. A vezetékes ivóvíz-ellátottság közel 100%-os. A szennyvíz 

csatornahálózatát körülbelül a lakosság 80%-a használja. Az áramszolgáltatás terén is csaknem tel-

jes a lefedettség, gázlekötések megközelítik a 80%-ot. A községben a rendszeres szemétszállítás 

megoldott. 

 

7.1 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők 

 
 

    összes fő férfi nő 

a telepen/szegregátumokban élők 
száma és változása 

2008 0     

2009 0     

2010 0     

2011 0     

2012 292 161 131 

0-6-éves 54 28 26 

7-14 éves 54 33 21 

15-30 éves 91 52 39 

31-45 éves 52 26 26 

46-64 éves  36 20 16 

65< éves 5 2 3 

az aktív korúak (15-64 év) közül foglalkoztatott 23 19 4 

munkanélküli 0     

Inaktív 0     

eltartott 0     

segélyezettek száma 37 18 19 

hátrányos helyzetű gyermekek száma 2 0 2 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 110 39 71 

 

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 50%. Az általános tapasztalatok alapján el-

mondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú mélyszegénységben élő és roma népesség 

koncentrációja igen magas, éppen ezért a települési szegregátumok meghatározásának egyik elsőd-

leges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása. Településszerkezetileg a szegregátumoknak alap-

vetően kétféle típusa jelentkezik: 

 a településszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában ezek je-

lentik a telepszerű környezetet), 

 a településszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe ékelődött 

szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket). 
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A város egyes részei: Pusztaberény, Tatárvár, Dózsa György utca és Temető utca lakhatási szegre-

gáció tekintetében veszélyeztetett helyszínek. Itt 292 személy él, ők a lakosság 9%-a. Figyelemre 

méltó az életkor szerinti megoszlásuk: mindössze 5 fő van, aki 65 év feletti, ugyanakkor 108 sze-

mély 14 évesnél fiatalabb, ez a populáció 36,9%-a. Az aktív népességnek mindössze 12,8%-a dol-

gozik. Mivel munkanélküli nincs, így valószínűsíthető, hogy szociális ellátásban részesülnek. Az 

önkormányzat ezeken a területeken is gondoskodik az egészséges ivóvíz biztosításáról.  

 

Az önkormányzat fontos célkitűzése az említett településrészek kiemelt rehabilitációjának megvaló-

sítása, a már meglevő szolgáltatások (víz, szennyvíz, gáz, szemétszállítás) eljuttatása a célterület 

valamennyi ingatlanába. A lakosság integrációját szolgálja és a közösségfejlesztési törekvések egyik fon-

tos feladata a Tanyagondnoki buszjárat megvalósítása. 
 

A 2011-es népszámláláskor 297 ember vallotta magát romának, ez a lakosság 12,93%-a. A nép-

számlálási adatok azért megbízhatatlanok, mert a legtöbb roma származású ember nem vallja magát 

romának. A cigány kisebbségi önkormányzat becslése szerint a romák aránya eléri a 20%-ot, több-

ségük a szegregációval veszélyeztetett településrészeken él. Az itt élők jelentős része munkanélküli, 

az egy főre jutó jövedelem a családon belül rendkívül alacsony, így mindennapi létfenntartási gon-

dokkal küzdenek. Az említett településrészeken lévő lakásállomány jelentős mértékben alacsony 

komfortfokozatú kategóriába sorolható. A terület vezetékes vízzel, árammal és közvilágítással ellá-

tott, szennyvízcsatornázás és gázellátás részleges. 
 

7.2  Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

Házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 2 1 

2009 0 2 1 

2010 0 2 1 

2011 0 2 1 

2012 0 2 1 

 

Az egészségügyi alapellátásban jelenleg 2 területi ellátással rendelkező felnőtt háziorvos, 1 területi 

ellátással rendelkező gyermek háziorvos és 1 fogszakorvos dolgozik, munkájukat ápolónők segíti. 

A háziorvosok vállalkozó háziorvosok, akikkel az önkormányzat feladatellátási szerződést kötött.  

 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 
 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 89 

2009 98 

2010 101 

2011 92 

 

A közgyógyellátásban részesülők száma 4 év átlagában 95 fő.  
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 17 

2009 19 

2010 23 

2011 19 

 

Ápolási díjban 4 év viszonylatában 19,5 fő részesült. A településen két védőnő dolgozik. A védőnő 

gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 

0-18 éves korú gyermek él. A vizsgált időszakban az ellátásban megjelentek száma arányos a tele-

pülés lakónépessége számának változásával. Központi orvosi ügyelet helyben vehető igénybe. A 

kórházi ellátást a Marcali Városi Kórház biztosítja. A településen gyógyszertár működik, állandó 

ügyelettel. Egészségügyi szakellátás (kórház, sürgősségi ellátás, emlő-szűrő állomás, méhnyak-

szűrő szakrendelés és fogyatékos személyek rehabilitációja) a 12 km-re fekvő járás-székhelyen, 

Fonyódon biztosított.  

Az önkormányzat nem rendelkezik egészségtervvel, de az egészségvédelemmel kapcsolatos 

ismeretek terjesztésében, a helyi társadalom egészségtudatos attitűdjének formálásában közvetlenül 

is szerepet vállal. Egészségnap keretében helyi szűrővizsgálatok, tüdőszűrő, védőnői szűrések biz-

tosítottak. A hatékony egészségvédelem hangsúlyos eleme a közoktatási intézmény nevelési prog-

ramjának. Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés megfelel az érintett korosztály egészsé-

ges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A 0-18 éves roma korosztály körében az alultápláltság nem 

jellemző probléma. Az életminőség javítását és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések (Eütv.) 

biztosítottak Lengyeltótiban. A család- és nővédelmi gondozás (Eütv., családtervezés, fogamzás 

előtti gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása) a védőnői feladatellátás 

keretében biztosított. Az ifjúság egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása (Eütv.) a 

járásban biztosított.18 éves kornál fiatalabb korban szülő nő szinte minden évben van. 2011-ben 5 

fő, 2012-ben 7 fő fiatalkorú anyát tartottak nyilván a településen.A szociális ellátások területén az 

alapellátásokat az önkormányzat széles körben biztosítja. A település szociális hálója úgy a szociá-

lis törvényben, mind az önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gon-

doskodást nyújtó ellátási formákra is kiterjed. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátást 

igénybevevők száma évről évre növekvő tendenciát mutat, különösen a kötelező juttatások terén 

(rendszeres szociális segély, átmeneti segély, közgyógyellátás). Emellett az önkormányzat a megha-

tározott szükségletekhez igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, temetési segély) is 

biztosítja. 

Az önkormányzat pontos adatokkal rendelkezik a támogatásban részesülők nemi megoszlá-

sáról, becsült adatok állnak rendelkezésre a roma származású támogatottak számáról. A fogyatéko-

sokról nem szolgáltatott adatokat az önkormányzat. A rendelkezésünkre álló adatokat elemezve jól 

kirajzolódik, hogy a támogatásban részesülők jelentős része roma származású: az aktív korúak ellá-

tásában részesülők 41%-a, a lakásfenntartási támogatásban részesülők 46%-a, az átmeneti segély-

ben részesülők 56%-a és a temetési segélyben részesülők 44%-a. 

 Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést, az idősek 

nappali ellátását és a házi segítségnyújtást, családsegítés, gyermekjóléti szolgálatot, szociális infor-

mációs szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde), fogyatékosok nappali ellátását is 

biztosítja. 
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2007. év 1 65 13 25 25 0 322 0 

2008. év 1 144 13 25 25 0 734 0 

2009. év 1 157 28 25 25 0 697 0 

2010. év 1 135 28 25 25 0 271 0 

2011. év 1 128 38 25 25 16 398 0 

2012. év 1 58 49 25 25 18 412 0 

 

Megállapítható, hogy az ellátást igénylők száma növekvő tendenciát mutat, egyedül a szociális ét-

keztetésben részesülők száma csökkent. (Jogszabályváltozás!) A férőhely-kihasználtság 100%-os. A 

fogyatékosok nappali ellátása iránt egyre nő az igény. 
 

V. számú adattábla 

Ellátást igénybe ve-
vők 

Fogyatékkal élők Roma 

férfi nő Összesen férfi nő Összesen férfi nő Összesen 

SZOCIÁLIS HELYZET MUTATÓI (2012) 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

1. Alapellátások          

1.1. Családsegítés 172 24 412 5 2 7 131 152 273 

1.2. Étkeztetés 22 36 58 2 3 5 1 1 2 

1.3.Tanyagondnoki szolgálta-
tás 

12 16 28 7 5 12 8 10 8 

1.4. Házi segítségnyújtás 15 34 49 3 4 7 1 0 1 

1.5. Jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Nappali ellátások          

2.1. Nappali ellátás Fogyatékos 
személyek részére 

10 8 18 10 8 18 0 1 1 

2.3. Nappali ellátás Időskorúak 
részére 

7 19 6 0 0 0 0 0 0 

 

A családsegítő szolgálat szolgáltatásait igénybe vevők 2/3-a a roma populációt érinti. A tanyagond-

noki szolgálatot igénybe vevők 43%-a fogyatékkel élő személy. Házi szociális gondozást 1 roma 

személy vesz igénybe.  

 

8 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

A településen működő civil szervezeteknek a művelődési házban biztosít helyet az önkormányzat. 

A minden évben megrendezésre kerülő ünnepségeken aktívan részt vesznek. Az önkormányzat cél-

ja, hogy komplex médiaszolgáltatást nyújtson mind a helyi televízió, továbbá az önkormányzati 

honlap, – mint internetes felület – számára úgy, hogy az lehetőleg minden korosztály igényének 

megfeleljen. 
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A településen működik cigány kisebbségi önkormányzat. A települési önkormányzat tisztviselői 

jártasak a romák esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos kérdésekben. A helyi önkormány-

zatnál nincs az esélyegyenlőségi feladatokra kijelölt, és az ezen a területen képzett szakember.  Az 

Önkormányzat évente több alkalommal szervez karitatív szervezetekkel együttműködve adományo-

zást. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett EU élelmiszer segély program, Család-

segítő és Gyermekjóléti Szolgálat ruhaosztás. 

Az elmúlt három évben nem fordult elő a településen a romákat ért, feltételezhetően rasszis-

ta indítékú támadás, inzultus. A romák és nem romák között erőszakba torkolló konfliktus sem volt. 

Az önkormányzat nem működtet olyan panaszkezelési eljárásokat, amelyek a településen a romák 

elleni diszkrimináció eseteinek feltárását és a jogsértések elszenvedőinek számára jóvátételt biztosí-

tanak. Az önkormányzat kommunikációjában tudatosan fellép a helyi társadalom esetleges előítéle-

tességével, cigányellenességével szemben. 

A közpolitika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik a kisebbségeket 

védő alkotmányos értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, ösztönzik a többség és a ro-

mák közötti hatékony együttműködést. Az önkormányzat és intézményei partnerként együttműköd-

nek, illetve támogatják a romák kisebbségi kultúrájának ápolását célzó helyi kezdeményezéseket. 

Az önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott közművelődési intézmények és kulturális 

programok kínálatában megjelennek a társadalom multikulturális jellegét, a kultúrák közötti párbe-

szédet és a roma kisebbségi kultúrát, mint értéket bemutató elemek. 

 

8.1 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevé-

kenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Városunkban a roma lakosság aránya becsült adatok szerint 20% körüli. A rendszerváltást 

követően az önkormányzati választásokon a roma kisebbség folyamatosan élt a kisebbségi önkor-

mányzat alakításának jogával. A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együtt-

működik az esélyegyenlőség előmozdítása terén. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi 

önkormányzat a megkötött együttműködési megállapodás alapján zavarmentesen működi együtt. Az 

Önkormányzat pénzügyi támogatást is ad a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezet kert-

művelési akciókhoz. A település szolgáltatásszervezési koncepciójában nem szerepelnek a romák 

esélyegyenlőségét elősegítő konkrét intézkedések. Az önkormányzatnál nincs roma referensi mun-

kakör. A mélyszegénységben élők és roma lakosok, családok érdekeinek érvényesítésében az Alap-

szolgáltatási Központ munkatársai működnek közre Az önkormányzat nem gyűjt és értékel adatokat 

arra vonatkozólag, hogy az általa működtetett, vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz (oktatás, neve-

lés, szociális ellátás, egészségügy, közétkeztetés, gyermekjólét, közművelődés, stb.) való hozzáférés 

mennyire biztosított a településen élő hátrányos helyzetű romák számára, illetve, hogy a gyakorlat-

ban mennyire veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.  

Az önkormányzatnak korlátozott lehetőségei vannak a romák foglalkoztatásának bővítésére. 

A szociálisan hátrányos helyzetű családok megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önálló eg-

zisztenciateremtési esélyeit növelni a közfoglalkoztatás kínál. 

 

8.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatban csak becsült adatokkal rendelke-

zünk. A község a gazdasági-társadalmi mutatók alapján kedvezőtlen helyzetben van: megyei és 

járási szinten alacsonyabb jövedelmi helyzet, magasabb munkanélküliségi ráta jellemzi a települést. 
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Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosított a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok számára is. Lengyeltótiban 3 szegregációval veszélyeztetett telepü-

lésrész található (Pusztaberény, Tatárvár, Temető utca). A településen nincs olyan döntés vagy fo-

lyamat, ami az említett társadalmi csoportok esélyeit tovább rontaná. Az önkormányzat minden 

lehetőséget megragad, hogy a mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlőségét előmozdítsa. A 

jövőre nézve a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos adatbázis elkészítésével pontosabb képet 

lehet festeni ennek a társadalmi rétegnek a helyzetéről. A romákkal kapcsolatos adatbázis elkészíté-

sére nyilván korlátozott lehetőségek nyílnak, mivel ez jogi aggályokat is szülhet, ezért ezen a téren 

továbbra is csak becsült adatokra lehet majd támaszkodni. 

 
 

9 A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

9.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői  

 

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

 

Év védelembe vett 18 év alattiak száma veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

2008   

2009   

2010 18 44 

2011 14 36 

2012 13 26 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

év 
Rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény-

ben részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Kiegészítő gyermekvé-
delmi kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Rendkívüli gyermek-
védelmi kedvezmény-

ben részesítettek 
száma 

2008 286 19 1 0 59 

2009 301 16 1 0 51 

2010 279 9 1 0 57 

2011 304 14 0 0 47 

2012 293 15 0 0 79 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke száma kiegyenlített, arányos az 

adott populáció számával. Ez állapítható meg a tartósan beteg gyermekek arányáról is. 2012-ben az 

öt év átlagánál 1/3-nyival többen részesültek rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben. 
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

 

Tanév 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes étke-
zésben résztve-

vők száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos mér-
tékű kedvezményes 
étkezésre jogosul-

tak száma 
1-13. évfolyam 

Ingyenes tankönyv-
ellátásban részesü-

lők száma 

Óvodáztatási tá-
mogatásban része-

sülők száma  

Nyári étkezte-
tésben részesü-

lők száma 

2008  156 30 231 0 58 

2009  143 54 229 23 82 

2010  183 12 229 30 62 

2011  165 31 228 31 0 

2012  164 26 214 36 0 

 

A gyermekekhez kapcsolódó ellátások, és szolgáltatások körében az önkormányzat biztosítja 

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.  

2012-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a szülők 293 gyermek után igényelnek, 

közülük 187-en roma származásúak. 2012-es adat szerint 61 veszélyeztetett gyermek élt a 

településen, 15 gyermeket vett a jegyző védelembe. A tárgyalt időszakban a veszélyeztetett 

gyermekek száma több mint 22%-kal csökkent. 
 

4.1.3.e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 

Az általános iskolában 2, mind az óvodában 1 gyermek van, de a magyar állampolgárság megszer-

zése folyamatban van. 

 

9.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A cigány nemzetiségi önkormányzat becslése szerint a Lengyeltótiban élő romák számará-

nya hozzávetőleg 20%. Szegregált településrész ugyan nincs a városban, de 3 olyan településrész is 

található, ahol valós veszély a szegregáció kialakulásának lehetősége. A roma lakosság nagy része 

itt koncentrálódik. Az itt élők jelentős része munkanélküli, az egy főre jutó jövedelem a családon 

belül rendkívül alacsony, így mindennapi létfenntartási gondokkal küzdenek. A gyerekeknél nem 

jellemző az alultápláltság, viszont rendszeres étkezéshez csak az óvodában és az iskolában jutnak. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

 

Év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 2 100 

2009 2 101 

2010 2 99 

2011 2 100 

2012 2 97 
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A védőnői szolgálat két védőnő alkalmazásával látja el a gyermekek gondozását. Gondozási terüle-

tük kiterjed Gyugy, Hács és Kisberény településekre is. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma 

ideális, 2011-ben 55 volt. Országos átlagban a védőnők 300 gyermek gondozását végzik, holott a 

törvény maximálisan 250 gyermek gondozását engedélyezi. 

 

4.3.1. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

 
 

  

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 

száma 

Háziorvos által ellá-

tott esetek száma 

Gyermekorvos által 

ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos 

által ellátott esetek 

száma  

2008 0 6392 8134 6 

2009 0 6571 7814 8 

2010 0 6475 7004 4 

2011 0 6353 7220 11 

2012 0 6888 6009 9 

2008 0 6392 8134 6 

 

Az önkormányzat a gyermekvédelmi törvényben foglalt előírásoknak megfelelően biztosítja 

a lengyeltóti lakóhellyel rendelkező kiskorúak részére a személyes gondoskodást nyújtó alapellátá-

sok közül a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását. A gyermekjóléti alapel-

látások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásá-

nak megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A gyermekjóléti szolgáltatást a Len-

gyeltóti központú Gyermekvédelmi Központ látja el. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége arra 

irányul, hogy a családdal együtt oldják meg a jelentkező krízis helyzetet, vigyázva arra, hogy a 

gyermek egyik szülője sem váljon méltatlanná a gyermek nevelésére. A gyermekek napközbeni 

ellátását a Kincsem Óvoda biztosítja. Az általános iskolai feladatellátást 2013. jan. 1-től a Klebels-

berg Intézményfenntartó Központ látja el. Gyermek –szakorvos praktizál a településen, az ellátott 

esetek száma növekedést tükröz. (Megjegyzendő: nem csak a város gyermekeit látja el a szakor-

vos.) 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

A városban jól átgondolt és kiépített rendszerben működött a nevelés-oktatás, amelyet a Fodor And-

rás Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 

Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény látott el. A többcélú intézmény a jogszabályi környezet 

változása következtében 2013. jan. 1-től részeire hullott, a köznevelési feladatkört az óvoda kivéte-

lével átvette az állam, ezáltal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került. 
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4.4.1. számú táblázat – Bölcsőde és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

 
 

 Bölcsődék száma 
Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanél-

küli szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali tagozaton 

tanuló szülő) 

Működő összes böl-
csődei férőhelyek 

száma 

2008 1 49 3 20 

2009 1 44 4 26 

2010 1 35 3 26 

2011 1 38 7 26 

2012 1 39 7 26 

 

A táblázat jól mutatja, hogy sokkal nagyobb a bölcsődei ellátásra való igény, mint az engedélyezett 

férőhelyek száma. Több család esetében az időszakos mezőgazdasági munkák idejére íratják be a 

gyermeket az intézménybe.(Ezért magasabb jelentősen a beíratott gyermekek száma) 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai I. 

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 132 

Óvodai csoportok száma 5 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7-17-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 1 hét 

Személyi feltételek  

Óvodapedagógusok száma 11 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 11 

Gyógypedagógusok létszáma 0 

Dajka/gondozónő 5 

Kisegítő személyzet 4 

 
 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai II. 

 

Év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai gyermek-
csoportok száma 

óvodai férőhelyek 
száma 

óvodai fel-
adat-ellátási 
helyek száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai gyógype-
dagógiai csopor-

tok száma 

2008 131 6 132 1 131 0 

2009 129 6 132 1 129 0 

2010 129 6 132 1 129 0 

2011 122 6 132 1 122 0 

2012 120 5 132 1 120 0 
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 
 

2012-2013. év 

3
 é

ve
s 

4
 é

ve
s 

5
 é

ve
s 

6
 é

ve
s 

7
 é

ve
s 

Összesen 

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  29 31 38 18   116 

Más településről bejáró gyermekek létszáma  1 8 9 5   23 

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

          0 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma 15 17 26 16   74 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyze-
tűek létszáma 

9 10 13 15   47 

 
4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

 

  

beíratott hát-
rányos helyze-
tű gyermekek 

létszáma 

az intézmény-
be beíratott, 

20%-ot megha-
ladóan hiány-
zott hátrányos 
helyzetű gyer-
mekek száma 

(az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő fog-
lalkozásban 

részesülő hát-
rányos helyze-
tű gyermekek 

száma 

beíratott hal-
mozottan hát-
rányos helyze-
tű gyermekek 

létszáma 

az intézmény-
be beíratott, 

20%-ot megha-
ladóan hiány-
zott halmozot-
tan hátrányos 
helyzetű gyer-
mekek száma 

(az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő fog-
lalkozásban 

részesülő hal-
mozottan hát-
rányos helyze-
tű gyermekek 

száma 

Csoport 1 14   1 8   0 

Csoport 2 13   0 9   0 

Csoport 3 17   10 11   9 

Csoport 4 16   11 12   9 

Csoport 5 14   0 7   0 

Összesen 74 0 22 47 0 18 

 

A KINCSEM óvodába beíratott gyermekek száma 2008-at követően csökkenő tendenciát mutat. A 

településen nincs a településen olyan óvodáskorú gyermek, aki nem vesz részt óvodai nevelésben. 

Az óvodai férőhelyek száma 130 fő, 2012/13-as tanévben az óvoda kihasználtsága 100%-os volt. 

Az óvodás korú gyermekeknél nem jellemző, hogy a szülők más település óvodáiba írassák gyer-

meküket. 

Az óvodában magas a roma gyermekek aránya. A roma gyermekek nevelése a településen integrál-

tan történik, több roma etnikai kisebbségi program alapján. A családok romló anyagi helyzetét mu-

tatja, hogy az óvodás korosztály 61,6%-a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Min-

den halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jár óvodába. Az óvodába 3 sajátos nevelési igényű 

gyermek jár. Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodáskorú gyermek sincs. 

Az óvodai alkalmazottak létszámát a törvénynek megfelelően szabályozta az önkormányzat. Az 

óvoda heti rendszerességgel tart kapcsolatot a védőnőkkel, a családsegítővel és a gyermekjóléti 

szolgálattal, napi kapcsolatot folytat cigány nemzetiségi önkormányzattal. 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

 

tanév 

Általános iskola 1-
4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 5-
8 évfolyamon 
tanulók száma 

általános iskolások 
száma 

napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 162 181 343 190 55,4% 

2011/2012 156 175 331 184 55,6% 

2012/2013 142 171 313 180 57,5% 

 

A településen egy általános iskola működik, a Fodor András Általános Iskola, 2013. január 

1-től, a jogszabályi környezet megváltozásával az intézmény fenntartását Klebelsberg Kunó Intéz-

ményfenntartó Központ (KLIK) vette át. Az iskolában évek óta sikeresen működik az integrációs 

képesség-kibontakoztató program. Az IPR-program azoknak a gyerekeknek a felkarolását szolgálja, 

akiknek a szülei legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és rendszeres gyermek-

védelmi támogatást kapnak. A diákok eredményes továbbhaladásának és sikeres pályaválasztásának 

érdekében az iskola igyekszik szoros partnerkapcsolatot kiépíteni a gyerekeket bármilyen módon 

segítő külső szervezetekkel: legfőképpen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, az óvodával, 

a védőnőkkel, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal, a helyi alapítványokkal, a nevelési tanács-

adóval és a környékbeli középfokú oktatási intézményekkel.  

 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

 
 

Tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a gyógy-

pedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 évfolya-
mon 

5-8 évfo-
lyamon 

összesen 
1-4 évfo-
lyamon 

5-8 évfo-
lyamon 

összesen db 

2010/2011 8 8 16 0   0 0  1 

2011/2012 8 8 16  0  0 0  1 

2012/2013 7 8 15  0 0  0  1 

1 
4.4.9. számú táblázat – Általános iskolások adatai (el- és bejárás) 

 

 2012/2013. tanév 2012/2013. tanév 
(ebből lengyeltóti 

tanulók adatai) 

Általános iskolások száma 314 228 

Más településről bejáró 86 86 

HH gyerekek száma 172 118 

HHH gyerekek száma 
(a hh gyerekek számából) 

114 78 

 

Az elmúlt években jelentősen csökkent az általános iskolai tanulók száma, ami demográfiai okok-

kal, a tartósan alacsony születési számmal magyarázható.  
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Még nem jellemző, de már előfordul, hogy azok a szülők, akik „megtehetik”, azaz a szociális hely-

zetük jobb, tényleges iskolaválasztó pozícióban vannak, a roma tanulók nagy aránya miatt elviszik a 

gyermeküket a járási székhely semmivel nem nagyobb oktatási kínálattal rendelkező iskolájába, a 

lakóhelyen helyben maradnak azok, akik számára csak elvi lehetőség az iskolaválasztás. 

A lengyeltóti tanulók 51,75%-a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetűek ará-

nya 34,21%. Mindkét mutató alacsonyabb az iskola egészének mutatóinál 
 

4.4.10. számú táblázat – Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (2012/2013) 

 

A település nevelési-oktatási intézményeiben összesen: 

SNI gyermekek, tanulók létszáma összesen: 29 

ebből 

Enyhe fokban értelmi sérült 11 

Középsúlyos értelmi sérült 0 

Diszlexia (egyéb részképesség zavar) 17 

Súlyos magatartási, tanulási zavar 1 

Egyéb  

A szakvélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval közösen is 
részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban  29 

A település nevelési-oktatási intézményeiben alkalmazott  

Főállású gyógypedagógusok létszáma összesen: 7 

ebből 

oligofrén (pedagógus) 1 

tanulásban akadályozottak pedagógia szakos 5 

logopédus 1 

 

A településen lakó gyermekek körében a sajátos nevelési igényűvé minősített (továbbiakban 

SNI) és a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan aka-

dályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivi-

tászavar – a továbbiakban részképesség zavarokkal küzdő) gyermekek és tanulók többi tanulóhoz 

viszonyított együttes aránya a meghaladja az országos átlagot (vagyis több 7%-nál). Az SNI gyer-

mekek aránya az általános iskolában 9,2%. Az intézményben meglévő magas SNI arány indokolja, 

az 7 főállású gyógypedagógus alkalmazását. 

Az érintett tanulók felülvizsgálata megtörténik a jogszabályban előírt gyakorisággal és idő-

ben. Megvannak a közoktatási törvényben előírt feltételek az SNI és részképesség zavarokkal küzdő 

tanulók nevelésnek-oktatásának. Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, tanulók többi gyer-

mekkel, tanulóval közös iskolai nevelésének, oktatásának feltételei is adottak. 

 

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

 

Tanév 

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

  

2010/2011 47 100 

2011/2012 41 100 

2012/2013 47 100 
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A lemorzsolódási adatokat elemezve látható, hogy a lemorzsolódott tanulók száma minimális, vi-

szont a vizsgált időszakban mindannyian HHH-tanulók voltak.  

Nem jellemző a magántanulóvá nyilvánítás és a 250 óránál magasabb hiányzás az iskolában. Ezek a 

problémák elsősorban a HH és HHH gyerekeket érintik.  

Az iskolában évek óta sikeresen működik az integrációs képesség-kibontakoztató program. Az IPR-

program azoknak a gyerekeknek a felkarolását szolgálja, akiknek a szülei legfeljebb 8 általános 

iskolai végzettséggel rendelkeznek és rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak. Minden gye-

rek továbbtanul. A 2012/13 tanévben a tanulók több, mint 50%-a érettségit adó középiskolába nyert 

felvételt. A HH- és HHH-tanulók (szülei) a szakiskolákat részesíti előnyben. 

 

10 A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal nem rendel-

keznek a gender szempontok és problémák tekintetében. Az önkormányzat nem rendelkezik gender-

szakértelemmel is bíró munkatárssal. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program két úton is szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a 

nők és férfiak egyenlőségének előmozdítását szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre 

kiterjedően. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a nemek közötti egyenlőség konk-

rét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel vagyunk erre: az egészségügyben, az 

oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos emberek esélyegyenlőségét szolgáló intéz-

kedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a helyi- és a nagypolitikában és a kultúrában is.  

 

 

10.1  A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

A nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. A 

foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak teljes 

körűen a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot, demográfiai adatok). A gyerme-

kes családok gazdasági aktivitásáról felmérés nem készült a településen. 

A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogo-

sultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt, de erről nincsenek tényadataink. 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. Nem 

rendelkezünk felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit illetőleg. 

A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertiká-

lis szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségek-

hez való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakö-

rökbe szorulnak,de Lengyeltóti vonatkozásában nincs kimutatásunk a férfiak és nők bérezését illető-

leg. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati 

munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés. 
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát mun-
kahelyi megoldások stb.) 

 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a telepü-
lésen 

működő 
bölcsödék 

száma 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

működő 
családi nap-
közik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb 

2008 116  1 20 0 0 0 20 

2009  125 1 26 0 0 0 26 

2010  124 1 26 0 0 0 26 

2011  121 1 26 0 0 0 26 

2012  n.a. 1 26 0 0 0 26 

 

Általánosságban elmondható, hogy a családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általá-

ban egyoldalúan a nőket terhelik, nem rendelkezünk adatokkal a településünkön élő nők családon 

belüli túlterheltségéről. A 3 énnél fiatalabb népesség száma 4 év átlagában nem mutat jelentős vál-

tozásokat, 121,5 körül mozog. Az óvoda és a bölcsőde lehetővé teszi a nők munkába való gyorsabb 

visszatérését. A férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány miatt még gyermeket nem utasítottak el 

sem a bölcsődéből, sem az óvodából. Az általános iskolában reggel 7-től várják a diákokat és a nap-

közis ellátást igénybe vevő szülők is biztonságban tudhatják gyerekeiket délután fél 5-ig. 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám vé-

dőnőnként 

2008 2 117 59 

2009 2 127 64 

2010 2 119 60 

2011 2 120 60 

2012 2 109 55 

 

 

A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkez-

dődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tarta-

nak a védőnők. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanács-

adást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon. 

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja a terhesség 

idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat 

és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása. 
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10.2  A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
 

év 
rendőrök riasztása családi 

viszályhoz 
tényleges feljelentések 

száma 
bírósági ítélet 

2008  n.a. n.a.  n.a.  

2009  n.a. n.a.  n.a.  

2010 1 0 0 

2011 7 1 7 

2012 1 1 1 

 

A helyzetet nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthe-

tetlenségénél fogva gyakran láthatatlan. 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a településen 

nem folyik. A fiatal lányok védelme érdekében külön erőfeszítéseket nem kellett tenni. 

 

10.3  Krízishelyzetben igénybe vehető  
 

A Családsegítő Központ a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújt alapszolgáltatást. A családok átmeneti 

otthona – térségi feladatellátás keretében – a megyeszékhelyen található. 

 

10.4  A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az önkormányzati képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között mindösszesen egy nő 

foglal helyet. A kisebbségi önkormányzat 4 képviselője között is mindösszesen egy nő található. Az 

önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is többségében női alkalmazottakat foglalkoz-

tatnak. A település jegyző, valamint az intézményeink vezetői (óvoda, iskola, művelődési ház, alap-

szolgáltatási központ) mindnyájan nők. A gyermekorvos szintén nő. A településen a működő civil 

szervezetek vezetői többnyire férfiak. A községben működő boltok általában női munkaerőt foglal-

koztatnak. 

 

10.5  A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányu-

ló kezdeményezések 

 

A leggyakrabban előforduló, a nőket helyi szinten foglalkoztató társadalmi problémák a munkanél-

küliség, alulképzettség, kismamák bezártság érzése, magányosság. A munkanélküliség össztársa-

dalmi probléma, melyet a Munkaügyi Központ Járási Kirendeltsége, az Önkormányzat, a civil szer-

vezetek, a közoktatási intézmények és az Alapszolgáltatási Központ szoros együttműködésével 

igyekszünk enyhíteni. 
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10.6  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

Nemekre érzékeny adatgyűjtés csak részben áll rendelkezésre az önkormányzat által felügyelt szak-

területeken. Az alábbi területeken ajánlott a nemekre érzékeny (gender szakértelemmel rendelkező) 

adatbázis elkészítése: foglalkoztatás, közoktatás, szakképzés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, 

bűnmegelőzés, áldozatvédelem. A nők szerepvállalását a helyi közéletben bővíteni szükséges.  

 

11 Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként 

az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Habár a társadalom egy jelen-

tős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. Az időseket az 

élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb az idősek 

foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen a nők esetében. 

 

11.1  Az időskorú népesség főbb jellemzői  
 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellá-
tásban részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellá-
tásban részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2008 364 553 917 

2009 348 539 887 

2010 343 535 878 

2011 342 537 879 

 

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. 2011-ben a 

lakosság 27,3%-a részesült valamilyen nyugellátási formában. Összességében elmondható, hogy a 

férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb a nyugdíjas korú nők száma. Ez a mutató egyértelműen a 

már vizsgált demográfiai folyamatokkal magyarázható, ti. a nők magasabb életkort élnek meg, mint 

a férfiak. 

 

11.2  Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

A munkanélküliségi ráta a településen meghaladja a megyei, a kistérségi és az országos átlagot is. A 

magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmoz-

dítására, hiszen a munkanélküliség az idősebb korosztályokat is sújtja. A kormány által bevezetett 

munkahelyvédelmi program segíthet az idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 

év felettieket foglalkozatók 50%-os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben része-

sülnek. Az önkormányzat közvetlenül legfeljebb a saját intézményei vonatkozásában képes a prob-

lémát befolyásolni. 
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11.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gya-

korlásához való hozzáférés 
 

Az önkormányzatnál az intézményesített formákon (fogadóóra, lakossági fórum, közmeghallgatás, 

tájékoztatási kötelezettség, stb.) kívül törekszünk a lakossággal való minél közvetlenebb és intenzí-

vebb kapcsolat kialakítására. Ennek érdekében működtetjük az egyes média-felületeket (honlap, 

Tóti TV, Tóti tükör, időszaki kiadványok, szórólapok) és más fórumokat. Honlapunkon elérhetők a 

települést érintő friss hírek, információk. E-ügyintézésre is van lehetőség, ennek keretében elérhe-

tők és letölthetők az ügyintézéshez szükséges dokumentumok. A közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés az idősek számára is biztosított.  Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmé-

rés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes ki-

használni ezeket a lehetőségeket. 

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

 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 501 25 5% 

2009 511 25 5% 

2010 508 25 5% 

2011 517 25 5% 

 

A lakosság  16%-a 64 év feletti. Nappali ellátásban 5%-uk részesül. Az idősek egészségügyi és szo-

ciális szolgáltatásokhoz való hozzáférése a háziorvosi ellátással és az Alapszolgáltatási Központ 

intézményei által elérhető. 

 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 1 

2009 1 

2010 1 

2011 1 

2012 3 

 

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

Időszak 
Időseket (is) ellátó 
nappali intézmé-
nyek száma (db) 

Szociális étkez-
tetésben ré-
szesülők szá-
ma (fő) 

Házi segítségnyúj-
tásban részesülők 
száma (fő) 

Idősek nappali 
ellátásában 
részesülők 
száma (fő) 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban 
részesülők száma (fő) 

2007. év 1 65 13 25 0 

2008. év 1 144 13 25 0 

2009. év 1 157 28 25 0 

2010. év 1 135 28 25 0 

2011. év 1 128 38 25 0 
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A szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést, az idősek nappali ellátását és a házi se-

gítségnyújtást is biztosítjuk. A fogyatkozó munkalehetőségek miatt egyre több idős ember marad 

egyedül, mert ingatlanát nem akarja, vagy nem tudja eladni. Az ebédet házhoz szállítja az önkor-

mányzat. A házi segítségnyújtást az otthonhoz és megszokott környezethez való ragaszkodás, a családtagok 

elfoglaltsága, vagy a teljes elmagányosodás teszi szükségessé. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megva-

lósítása a TÁMOP-pályázat keretében folyamatban van.   

Gondot fordítunk az idősödő lakosság mentális egészségének karbantartására, amelynek fontos 

színtere a nappali ellátási forma. A különböző települési programok azt érzékeltetik, hogy az idős 

emberek is fontos tagjai a helyi közösségnek. További feladatunk a szegregálódott, magányos idő-

sek mind szélesebb körben való megismerése, segítése, hogy a szolgáltatást igénybe vegye. A társa-

dalmi élet különböző fórumain való részvételüket segítjük (pl. szállítással), a közösséget érintő dön-

tések előtt véleményüket megismerjük. 

 

11.5  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

Mivel nem rendelkezünk részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról, ezért az idősebb 

korosztály problémáinak feltárására elengedhetetlenül szükséges egy az idősekkel foglalkozó adat-

bázis létrehozása. 

 

12 A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a fogyaté-

kossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden 

színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szo-

ciális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, 

valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritás a minőségi szolgáltatások egyenlő 

hozzáférésének megteremtése. Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szol-

gáltató jellegének erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, 

illetve a lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével. 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az 

utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó 

ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-

halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex aka-

dálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. 

A legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy az államigazgatás területén meghonosod-

jon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem (csak) szo-

ciális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a 

saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye 

az ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket. 

 

12.1  A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Önkormányzatunk nem rendelkezik pontos adatokkal a fogyatékkal élőkről, ezért tudunk korrekt  

elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről. 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású intéz-
ményben 

civil fenntartású intézmény-
ben  

2011 16 0 0 

2012 18 0 0 

 

2011 nyarától működik a fogyatékosok nappali otthona. A nagy igény miatt idén újabb csoport indí-

tása indokolt. 

 

12.2  Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények 

 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek száma 

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 0 

Rendszeres szociális segély 4 

Lakásfenntartási támogatás 5 

Ápolási díj 17 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 6 

 

A fogyatékos személyek állami ellátásban részesülnek. A fogyatékkal élő személyek számára külön 

pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket az önkormányzat alanyi jogon nem nyújt. 

Rendkívüli segélyt biztosít az önkormányzat hallókészülék, járást segítő és más – szakorvos által 

igazolt – eszközök vásárlásához. 

 

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

korlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Az építésügyi hatóság megfelelően felkészült az akadálymentesítés építészeti szempontjainak vizs-

gálatára. . Az Alapszolgáltatási Központ új épületbe költözésével az önkormányzat tulajdonában 

lévő középületek (bölcsőde, óvoda, iskola, művelődési ház és könyvtár, helytörténeti gyűjtemény) 

akadálymentesítése 100%-ossá válik. A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése 

csak részben megoldott. 

A nevelési-oktatási intézményekben megoldott az egyenlő esélyű hozzáférés. Az együttműködés 

szellemében inkluzívvá váló pedagógiai intézmény kialakítása megtörtént és az itt dolgozó pedagó-

gusok ebben a szellemben nevelik-oktatják a gyermekeket. A befogadó intézmény érvényesíti a 

társadalmi környezet heterogenitását. Ez megnyilvánul szolgáltatásaiban oly módon is, hogy az 

intézmény társadalmi kapcsolatrendszere és a tanulási-tanítási eszközrendszere az egész érintett 

közösség számára egyenlő eséllyel hozzáférhető. 
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12.4  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A város becsült adatokkal sem rendelkezik a fogyatékkal élőkről. A fogyatékkal élők problémáinak 

feltárására elengedhetetlenül szükséges egy adatbázis létrehozása az alábbi szempontok alapján: 

fogyatékosság típusa, foglalkoztatás, közoktatás, szakképzés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás.  

 

13 Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit sze-
replők társadalmi felelősségvállalása 

 

A városunknak mozgalmas a társadalmi élete, számos program áll az érdeklődők rendelkezésére 

egész évben. A település lakói 15 egyesületet, alapítványt és szövetséget hoztak létre, amelyek kere-

tet adnak a társadalmi életnek. Jelentős szervező erő a kultúra, a sport, az oktatás és a vallás, így a 

kulturális, népművészeti, sport, valamint vallási célú és tevékenységű civil szervezetek integrálják a 

település társadalmát. A város önkormányzata elismeri, és pályázati úton támogatja a településen 

működő polgárok önszerveződő közösségei által kifejtett azon tevékenységeket, amelyekkel segít-

séget nyújtanak az önkormányzati feladatok megvalósításához, különösen a település fejlesztése, 

szépítése, a kultúra és a hagyományok ápolása terén, így segítve a lakosság művelődését, oktatását, 

sportolását, a szabadidő tartalmas eltöltését, az életminőségének javítását. A civil szervezetek, egy-

házi szervezetek és az önkormányzati álló szolgáltató szervezetek együttműködése zavartalan. Len-

gyeltóti Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) együttműködését 

megállapodás szabályozza. Az együttműködés pénzügyekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok 

ellátására, rendezvények lebonyolítására is kiterjed. Biztosítja az RNÖ működési feltételeit, a vá-

rosban elérhető közszolgáltatásokhoz az egyenlő esélyű hozzáférést, valamint támogatja a szellemi 

és tárgyi örökségük védelmét. Az önkormányzat az RNÖ munkáját a törvényi előírásoknak megfe-

lelően segíti, bevonja a véleménynyilvánításba, a települést érintő ügyek döntés előkészítésébe.  Az 

önkormányzat a vállalkozásokkal jó kapcsolatot tart, hiszen az önkormányzat számára fontos a vál-

lalkozások szerepvállalása a helyi közéletben. A jó partneri kapcsolatnak köszönhetően együtt haté-

konyan tudnak kiállni az esélyegyenlőség megteremtése mellett. 

 

14 A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával történt, az 

adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program intézkedési tervét. Az 

adatgyűjtés kiterjedt az önkormányzaton kívül az intézményekre, társintézményekre, közoktatási 

intézményekre, szervekre. Az összegyűjtött adatok elemzésekor megfogalmazódtak a településen 

élők problémái, az esélyegyenlőség biztosítását segítő megoldások. Az adatgyűjtés kiterjedt a város 

közigazgatási területén a kistérségi és helyi dokumentumokra. A Program átfogó képet ad a város-

ban élő célcsoportok hétköznapi életéről, lehetőségeiről, jövőjéről.  Az elkészült dokumentumterve-

zet a helyben szokásos módon, a város honlapján (www.lengyeltoti.hu) kerül közzétételre, azzal a 

céllal, hogy a lakosság megismerje és véleményét elmondja. Az esélyegyenlőségi program öt évre 

készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását 

kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. A monitoring 

a társszervezetek vezetői, a célcsoportok képviselői, a civil szervezetek képviselői, és a Polgármes-

teri Hivatal munkatársai bevonásával történik. 

http://www.lengyeltoti.hu/
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15 Intézkedési terv  
 

Az intézkedési terv a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a 

sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások 

ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyen-

lőségi intézkedések nélkül.  

Bár az egyenlő bánásmód megsértése más hátrányos védett csoportok esetében is megfigyelhető 

jelenség, a fogyatékos személyek, a nők és a romák esetében a hátrányos helyzettel és szegénység-

gel is erőteljesen összefüggő jelenségekről van szó.  

Az intézkedési terv intézkedései a város önkormányzata által kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok, a romák, a nők és a fogyatékos személyek lehetőségeiket, helyzetüket javító programot 

foglal magába. Célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett prob-

lémákra megoldást nyújtanak.  

 
 

15.1  A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy mély-
szegény-
ségben élők 

A mélyszegénységben élőkkel és romák-

kal kapcsolatban csak becsült adatokkal 

rendelkezik a település.  

 

 Adatbázis létrehozása 

 Az egyenlő bánásmód követel-

ményének érvényesítése 

 A problémák megfogalmazása 

az érintettek bevonásával 

 Szemléletváltás 

A szegregátummal veszélyeztetett hely-

zetét feltáró adathiányok pótlása  

 

Az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesítése 

Munkanélküliségi mutatók meghaladják a 

megyei és az országos átlagot is 

Az alacsony iskolai végzettségű és szak-

képzetlen munkanélküliek elhelyezkedé-

sére a munkaerő-piacon minimális az 

esély, szükség van egyéb támogatásra 

Felnőttképzés keretében az általános 

iskola elvégzését támogató szolgáltatá-

sok eredményességének javítása alterna-

tív módszerek bevezetésével. 

A mélyszegénységben élők és a romák 

foglalkoztatásának növelése az önkor-

mányzati saját fenntartású intézmények-

ben  

 

Az önkormányzat az intézményeiben 

(polgármesteri hivatal, szociális-, egész-

ségügyi és más intézmények) roma 

szakképzett és nem szakképzett munka-

erőt alkalmaz romák népesség-arányos 

részt vételének támogatására  

 

 

A mélyszegénységben élők, és a romák 

hozzáférésének támogatása az egészség-

ügyi-, és szociális ellátórendszerhez  

Nincs szociális térképe a településnek 

Célzott beavatkozások az egészségügyi 

és szociális ellátórendszerek igénybevé-

tele érdekében; ellátásfejlesztés (szociá-

lis munkások, családsegítő, gyermekjó-

léti szolgálat, védőnők, orvosi ellátás) 

kiemelt figyelemmel a veszélyeztetett 

lakóhelyekre, lakóövezetekre.  

Szociális térkép elkészítése 
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Szociális bérlakások alacsony komfortfo-

kozata 

Infrastruktúra: csatornázottság, szilárd 

útburkolat területi lefedettségének javítá-

sa 

Lakásprogram felülvizsgálata, pályázati 

forrás keresése a komfortfokozat javítása 

céljából. 

Infrastruktúra fejlesztése, pályázati for-

rás keresése 

 

Gyermekek 
A tanórán kívüli programokon a HHH 

tanulók részvételi  

Magántanulóvá válás csökkentése 

Tájékoztatás, fórumok szervezése szü-

lőknek és tanulóknak.  

A szülők meggyőzése: a gyermeknevelés 

fontosságának 

felismertetése 

szakköri igények felmérése 

Tájékoztatás, fórumok szervezése szü-

lőknek és tanulóknak.  

 

Idősek 

A település nem rendelkezik részletes 

statisztikai adatokkal az időskorú népes-

ségről 

A kapcsolatok beszűkülése 

A 65 év feletti lakosság aránya egyenletes 

növekedést mutat 

Egyedül élők (özvegyek), elmagányoso-

dás, 

Az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesítése 

A társadalmi, kulturális, civil életben 

való aktív részvétel elősegítése 

Az elmagányosodás csökkentése 

Rendszeres szűrővizsgálatok, szociális 

szolgáltatások megismertetése 

Nők 

A település nem rendelkezik részletes 

statisztikai adatokkal a nők népességről 

A nők szükségleteinek teljes körű feltá-

ráshoz és elismertetéséhez nincs megfele-

lően felkészült, gender-szakértelemmel is 

rendelkező kompetencia, kapacitás 

Adatbázis létrehozása: 

Az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesítése 

Az önkormányzat támogatja, elvárja, 

előírja az önkormányzati fenntartású 

intézményektől megfelelő számú mun-

katárs gender képzésen való részvételét.  

 

Fogyatékkal 
élők 

A településen fogyatékossággal élők lét-

számára, a fogyatékosság formájára és 

mértékére pontos adat nem áll rendelke-

zésre. Szükséges a naprakész nyilvántar-

tásuk, a szolgáltatásokkal szembeni igé-

nyeik feltérképezése és magvalósításukra 

komplex program kidolgozása 

A célcsoportot támogató civil szerveze-

tekkel együttműködésben pontos felmé-

rés készítése a célcsoport demográfiai 

mutatóiról, lakhatási körülményeiről, 

megélhetési problémáiról. Igényfelmé-

rést készítése az általuk igénylendő szol-

gáltatásokról 

Kevés a foglalkoztatási lehetőség a 

fogyatékkal élők számára 

A fogyatékkal élők foglalkoztatási 

lehetősége akár közfoglalkoztatásban is 
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15.2  A beavatkozások megvalósítói 

 
 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy mély-

szegény-

ségben élők 

 Adatbázis létrehozása 

 Foglalkoztatási mutatók javítása 

o Alacsony iskolai végzett-

ség, szakképzettség javítása 

 Szegregácóval veszélyeztetett lakó-

övezet felszámolása 

 Infrastruktúra fejlesztése 

 Szociális bérlakások komfortfoko-

zatának javítása  

Önkormányzat 

Önkormányzati Hivatal - Jegyző 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Alapszolgáltatási Központ 

Civil szervezetek 
Érintett célcsoport 
Munkaügyi Hivatal Kirendeltsége 

Gyermekek 

 Tanórán kívüli programokon a 

HH/HHH tanulók részvételi ará-

nyának növelése 

 Magántanulók számának csök-

kentése 

Iskolaigazgató 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 

Szülők 
Érintett célcsoport 

Idősek 

A település nem rendelkezik részletes 

statisztikai adatokkal az időskorú népes-

ségről 

Önkormányzat 

Önkormányzati Hivatal – Jegyző 
Érintett célcsoport 

Nők 

Adatbázis létrehozása: 

Az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesítése 

Önkormányzat 

Önkormányzati Hivatal - Jegyző 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Civil szervezetek 

Munkaügyi Hivatal Kirendeltsége 
Érintett célcsoport 

Fogyatékkal 

élők 

Adatbázis létrehozása: 

Az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesítése 

Önkormányzat 

Önkormányzati Hivatal - Jegyző 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Családsegítő  

Civil szervezetek 

Munkaügyi Hivatal Kirendeltsége 
Érintett célcsoport 

 
 

16 Jövőképünk 
 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák foglalkoztatási aránya javul. Fontos számunkra, 

hogy a mélyszegénységben élők felzárkóztatása megvalósulhasson. Kiemelt területnek tartjuk a 

gyerekek oktatási, szociális, egészségügyi és lakhatási helyzetének javítását. Folyamatosan odafi-

gyelünk az idősek egészségügyi helyzetére és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáféréséhez. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az azonos jogok figyelembe vételét. Különös figyelmet 

fordítunk a fogyatékkal élők emberi méltóságának figyelemben tartását. 
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16.1  Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 
 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők és romák képzésének és foglalkoztatásának javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatban csak becsült adatokkal 

rendelkezik a település.  

Célok -  

Általános megfogal-

mazás és rövid-, kö-

zép- és hosszútávú 

időegységekre bontás-

ban 

Adatbázis összeállítása. A szegregátummal veszélyeztetett helyzetet feltáró adat-

hiányok pótlása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartal-

ma) pontokba szedve 

1. Adatgyűjtés 

2. Adatok elemzése 

3. Adatatok rendezése 

4. Adatbázis nyilvánossá tétele 

5. Adatbázis karbantartása 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzati Hivatal és az intézmények vezetői; CNÖ és a Célcsoport 

Partnerek Civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2014. június 30. 

Eredményességi muta-

tók és annak doku-

mentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosz-

szútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Elkészül az adatbázis a mélyszegénységben élőkről és a településen élő cigány 

népességről. Nyilvános és hozzáférhető. 

Kockázatok  

és csökkentésük esz-

közei 

Nem megfelelő adatgyűjtés, pontatlanság, helytelen következtetés levonása. 

Szükséges erőforrások 
Humán-, és technikai kapacitásbővítés pályázással (Pályázati forrás, külső szakér-

tő igénybevétele) 
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Intézkedés címe: 
A tanórán kívüli programokon a HHH tanulók részvételi arányának 

növelése. Magántanulóvá válás csökkentése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Alacsony a szakkörökön a HHH tanulók aránya. A romalányok körében 

évről évre előfordul gyermekkori szülés miatt a magántanulóvá válás. 

Célok -  

Általános megfo-

galmazás és rövid-, 

közép- és 

hosszútávú időegy-

ségekre bontásban 

A tanórán kívüli foglalkozásokon a HH/HHH tanulók részvétele növeked-

jen. (szakkörök, önképző körök). Csökkenjen a gyermekkorban történő 

szülések előfordulása. A gyermeknevelés fontosságának felismerése. A 

magántanulói arány nem legyen nagyobb az országos átlagnál. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 

szedve 

 Tájékoztatás, fórumok szervezése szülőknek és tanulóknak. A szülők 

meggyőzése. A napközis rendszer elemzése, esetleges átalakítása, 

szakköri igények felmérése Felvilágosító munka a korai anyává váláskoc-

kázatairól és következményeiről. Az anyaság fontossága, gyermekgondo-

zás.  (Kapcsolatfelvétel szociális szakemberekkel; Szocializáló, érzékenyí-

tő tréning szervezése)  

Résztvevők és 

felelős 

Intézményvezetők: óvodavezető, iskolaigazgató, alapszolgálat vezetője) 

Osztályfőnökök 

Szülők 

CNÖ 

Célcsoport 

Partnerek 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Egészségügyi dolgozók, gyermekorvos, védőnők 

Határidő(k) pontok-

ba szedve 
2013.09.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), vala-

mint fenntarthatósá-

ga 

Minden HHH tanuló napközis. És minden HHH tanuló óvodás. A bölcsibe 

elhelyezésre kerül minden veszélyeztetett környezetben élő kisgyermek. 

Évente nem több 1-nél a terhesség miatti magántanulóvá válás. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem eredményes a felvilágosító munka a gyermekkori anyává válás csök-

kentésére. Szaktudás hiánya. Pénzhiány. Elkötelezettség, céltudatosság. 

Érzékenyítő tréning szervezése a célcsoporton kívülieknek. 

Szükséges erőfor-

rások 
Tudás + pályázati forrás + infrastruktúra 
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Intézkedés címe: 
Idősügyi adatbázis létrehozása. Az „aktív idősödés” feltételeinek erősí-

tése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal az időskorú 

népességről. A 65 év feletti lakosság aránya egyenletes növekedést mutat, ezzel 

párhuzamosan nő az egyedül élők (özvegyek) száma, mind gyakoribb jelenség az 

elmagányosodás, 

Célok -  

Általános megfo-

galmazás és rövid-, 

közép- és 

hosszútávú időegy-

ségekre bontásban 

Pontos felmérés készítése a célcsoport demográfiai mutatóiról, lakhatási 

körülményeiről, jövedelmi helyzetéről- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, meg-

élhetési problémáiról. Igényfelmérést készítése az általuk igénylendő szol-

gáltatásokról 

Az elöregedéssel járó következmények kezelése.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 

szedve 

Rendszeres szűrővizsgálatok, szociális törődés, gondoskodás erősítése.  

A társadalmi, kulturális, civil életben való aktív részvétel elősegítése. Kö-

zösségi alkalmak növelése. 

Tájékoztatás kapcsolati lehetőségekről. 

Résztvevők és 

felelős 

Célcsoport  

Önkormányzati Hivatal  

Képviselő-testület  

Alapszolgáltatási Központ 

Partnerek 

Egészségügy  

Egyházak  

Civil szervezetek  

Művelődési Ház  

Határidő(k) pontok-

ba szedve 
Évente, ill. értelem szerint. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), vala-

mint fenntarthatósá-

ga 

Elkészült az idősügyi adatbázis. Az elöregedéssel járó következményeket 

megfelelően kezeli az önkormányzat: minden egyedül élő idős embert heti 

rendszerességgel felkeresnek otthonában, a szűrővizsgálatok megszerve-

zésre kerülnek, azon részt vesznek a célcsoport tagjai. A közösségi alkal-

makon a megjelenésükről gondoskodunk (szállítás). 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Passzivitás, ill. közömbösség a célcsoport részéről. A személyes kapcsolat 

erősítésével (heti látogatás) csökkenthető. 

Szükséges erőfor-

rások 

Pályázati forrás, szociális és kulturális szakemberek, civil szervezetek tag-

jainak bevonása 
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Intézkedés címe: A nők esélyegyenlőségét segítő intézkedések 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nő népesség-

ről. A nők szükségleteinek teljes körű feltáráshoz és elismertetéséhez nincs 

megfelelően felkészült, gender-szakértelemmel is rendelkező kompetencia, 

kapacitás. Az alacsony iskolai végzettségű nők a munkaerő-piacon nem 

tudnak elhelyezkedni, számukra a közfoglalkoztatás az egyetlen esély a 

munkavégzésre. 

Célok -  

Általános megfo-

galmazás és rövid-, 

közép- és 

hosszútávú időegy-

ségekre bontásban 

Az önkormányzat és a közszolgáltató intézmények gender-szakértelemmel 

is rendelkező kompetenciájának, kapacitásának fejlesztése, bővítése. Az 

egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézmé-

nyekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében. A 

foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és 

egyéb tényezőinek javítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 

szedve 

Az önkormányzat támogatja, elvárja, előírja az önkormányzati fenntartású 

intézményektől megfelelő számú munkatárs gender képzésen való részvé-

telét.  A nemek társadalmi helyzetére érzékenyített szakember (ek) alkal-

mazása, a nemek eltérő szükségleteit figyelembe vevő (pl. nők elleni erő-

szak áldozatait segítő) szolgáltatások biztosítása.  

Különösen a roma nők iskolai karrierjének sikerességét támogató szolgál-

tatások bevezetése a tankötelezettség teljes körű teljesítésére, iskolázottsá-

gi szintjük emelésére.  A roma nők szükségleteihez jobban alkalmazkodó 

pedagógiai folyamat kialakítása,  

 

Résztvevők és 

felelős 

Célcsoport  

Önkormányzati Hivatal  

Közfoglalkoztatás szervező  

Alapszolgáltatási Központ  

Művelődési Ház és Könyvtár 

Partnerek Civil szervezetek, Köznevelési intézmények 

Határidő(k) pontok-

ba szedve 

2014 szeptembere az adatbázis elkészítése Bevonás erősítése alkalomnak 

és lehetőségnek megfelelően. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), vala-

mint fenntarthatósá-

ga 

A munkaerő és a munkahelykínálat összehangolása, humánerőforrás 

Esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos intézkedések 

Az adatbázis folyamatos frissítése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem hatékony a képzés, esetleg nincs megfelelő képzés. Az adatgyűjtés és 

feldolgozása sok időt vesz igénybe, az adatok változnak 

Az adatok frissítése 

Szükséges erőfor-

rások 

A humán, pénzügyi, technikai feltételek biztosítása pályázással  
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Intézkedés címe: 
Fogyatékosügyi mentor képzése az integrált foglalkoztatás előmozdítá-

sa érdekében 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájá-

ra és mértékére pontos adat nem áll rendelkezésre. Szükséges a naprakész 

nyilvántartásuk, a szolgáltatásokkal szembeni igényeik feltérképezése és 

magvalósításukra komplex program kidolgozása. Kevés a foglalkoztatási 

lehetőség a fogyatékkal élők számára 

Célok -  

Általános megfo-

galmazás és rövid-, 

közép- és 

hosszútávú időegy-

ségekre bontásban 

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormány-

zat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intéz-

ményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

pontos felmérés készítése a célcsoport demográfiai mutatóiról, lakhatási 

körülményeiről, megélhetési problémáiról. Igényfelmérést készítése az 

általuk igénylendő szolgáltatásokról. 

A csökkent munkaképességűek, fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetősé-

geinek bővítése  

Tevékenységek 

(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 

szedve 

Felmérés elvégzése, hogy van-e igény szakember /fogyatékosügyi men-

tor/tanácsadó alkalmazására 

Türr István Képző és Kutató intézettel való együttműködés kialakítása 

Szakember beiskolázása, a képzésen való részvétel 

Adatbázis elkészítése a fogyatékos munkavállalókkal betölthető álláshe-

lyekről, fogyatékos személyek állapotáról, foglalkoztatás jellegéről, helyé-

ről 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzati Hivatal  

Célcsoport  

Partnerek 

Munkaügyi Központ  

Civil szervezetek 

helyi foglalkoztatók 

Határidő(k) pontok-

ba szedve 
2016. június 30. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), vala-

mint fenntarthatósá-

ga 

Adatok az igényfelmérésről a foglalkoztatási szakember alkalmazását ille-

tően  

Képzett szakember az Önkormányzati Hivatalnál  

Adatbázis a fogyatékos munkavállalókkal betölthető álláshelyekről, fogya-

tékos személyek állapotáról, foglalkoztatás jellegéről, helyéről 

A fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetősége és ezzel foglalkoztatása 

növekszik. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Ismeretek hiánya > folyamatos tájékoztatás 

Forráshiány 

Szükséges erőfor-

rások 
Pályázati forrás, önkormányzati forrás 
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17 Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 
 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

 A B C D E F G H I J 

In-

tézke

dés 

sor-

szá-

ma  

Az intézkedés 

címe, megne-

vezése  

A helyzetelemzés kö-

vetkeztetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi prob-

léma megnevezése  

Az intézke-

déssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés össz-

hangja egyéb stra-

tégiai dokumentu-

mokkal  

Az intézkedés tartalma  Az intézke-

dés felelőse  

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának határ-

ideje  

Az intézke-

dés ered-

ményességét 

mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, pénz-

ügyi, technikai)  

Az intézke-

dés eredmé-

nyei-nek 

fenntartható-

sága  

1 Adathiány 

pótlása  

A célcsoport  Oktatás  nem releváns  A felnőttoktatásban az 

elmúlt öt évben: 

 általános iskolát, 

szakiskolát végzet-

tek száma korra, 

nemre  

 általános iskolai 

végzettséggel nem 

rendelkezők száma 

korra, nemre. 

 

 

Önkormányzat 

2013. szept-

ember  

1 db adatbá-

zis  

Az önkormány-

zat és a képző 

intézmények 

adatbázisainak 

összehangolásá-

val megvalósít-

ható  

nem releváns  

2 A mélysze-

génységben 

élők és a 

romák foglal-

koztatásának 

növelése az 

önkormányzati 

saját fenntar-

tású intézmé-

nyekben  

 

Szükséges annak előse-

gítése, hogy a célcsopor-

tot ne csak a szakkép-

zetséget nem igénylő 

munkák elvégzésére 

alkalmazzák 

 

A foglalkozta-

táshoz való 

hozzáférés 

esélyének 

mobilitási, 

információs és 

egyéb ténye-

zőinek javítá-

sa, valamint a 

diszkriminá-

ció csökkenté-

se  

 

 

Fejlesztési Koncep-

ció kiegészítése 

Az önkormányzat az 

intézményeiben (hivatal, 

szociális-, egészségügyi 

és más intézmények) 

roma szakképzett és 

nem szakképzett mun-

kaerőt alkalmaz romák 

népesség-arányos részt 

vételének támogatására  

 

Önkormányzat 

2014-től 

folyamatos  

A progra-

mokban 

részt vevő 

roma fiata-

lok száma/év  

Finanszírozási 

források szüksé-

gesek – pályázás  

  

A pályázat 

által elvárt 

fenntartható-

sági szem-

pontok alap-

ján  



 52 

 A B C D E F G H I J 

3 

A veszélyezte-

tett, elégtelen 

lakhatási körül-

mények közt élő 

kliensek lakhatá-

si problémáinak 

rendezése 

 

A legveszélyezte-

tettebb csoportok, 

kedvezőtlen jöve-

delmi helyzetű 

családok, nagycsa-

ládosok, a hajlékta-

lansággal veszé-

lyeztetett családok, 

a lakásfenntartási 

nehézséggel küzdő 

családok lakhatása 

 

 

 

Az elégtelen lakhatá-

si körülmények 

között élők lakás-

fenntartási nehézsé-

geinek segítése 

 

Lakásprogram 

koncepció 

 

Megfontolásra ajánlott az 

előre fizetős mérőberen-

dezések (kártyás órák) 

felszerelése. 

 

 

Önkormányzat 
2014. dec-

ember 

A felszerelt 

berendezések 

száma 

A finanszíro-

záshoz pályáza-

ti források 

megszerzése 

szükséges 

A pályázatok 

által elvárt 

fenntartható-

sági szem-

pontok alap-

ján 

4 

A szegregátum-

mal veszélyezte-

tett helyzetét 

feltáró adathiá-

nyok pótlása 

 

A szegregátumok – 

kal veszélyeztetett-

ség helyzetének 

pontos feltárásához 

nem állnak rendel-

kezésre aktuális 

adatok 

 

1. oktatás 

2. foglalkoztatás 

3. lakhatás 

4. eü,szoc 

5. közlekedés 

6. közélet 

Fejlesztési Kon-

cepciója, 

Egészségterve, 

Sportkoncepció-

ja, 

Közoktatási 

Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terve 

A szegregátumokkal 

veszélyeztetett környezet-

ben élők száma, társadal-

mi problémák szempont-

jából főbb jellemzői: 

 életkori megoszlás, 

iskolai végzettség 

kimutatása korra, 

nemre 

 foglalkoztatottsági 

helyzet, segélyezet-

tek korra, nemre 
Lakhatási körülmények: 

 egy lakásban élők 

száma 

 egy lakásban élő csalá-

dok száma 

 a lakásállomány össze-

tétele, a lakásállomány 
minősége 

 

CNÖ-vel együtt-

működve 

Önkormányzat 

2013.decem

ber 
1 db adatbázis 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sához a Hiva-

tal a CKÖ 

együttműkö-

dése szükséges 

évenkénti 

frissítés 
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sor-

száma  

Az intézkedés 

címe, megneve-

zése  

A helyzetelemzés 

következtetései-

ben feltárt esély-

egyenlőségi prob-

léma megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés össz-

hangja egyéb 

stratégiai doku-

mentumokkal  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az intézke-

dés megva-

lósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósítá-

sához szüksé-

ges erőfor-

rások (hu-

mán, pénz-

ügyi, techni-

kai)  

Az intézke-

dés eredmé-

nyeinek 

fenntartha-

tósága  

A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

a HH/HHH 

tanulók részvéte-

le növekedjen 

A 2013!2014-es 

tanévben a HHH 

tanulók részvételi 

aránya 44%, ill, 

47,83% a napközi 

és a szakköri fog-

lalkozásokon. 

Tájékoztatás, fóru-

mok szervezése 

szülőknek és tanu-

lóknak. A szülők 

meggyőzése 

Közoktatási Esély-

egyenlőségi Intéz-

kedési Terv 

 

Intézményi straté-

giai dokumentu-

mok 

Tájékoztatás, fórumok 

szervezése szülőknek és 

tanulóknak. A szülők 

meggyőzése 

A napközis rendszer 

elemzése, esetleges 

átalakítása, 

szakköri igények felmé-

rése 

Iskola igazgató, 

osztályfőnök 
2013. 09. 01. 

A HH/HHH 

tanulók 60%-a 

részt vesz a 

napközis 

foglalkozáso-

kon 

humán erőfor-

rás 

HHH tanulók 

iskolai sike-

ressége 

2. 

Magántanulók 

aránya ne halad-

ja meg az orszá-

gos átlagot 

Az utóbbi két évet 

vizsgálva a magán-

tanulók aránya nem 

csökken. Valam-

ennyien HH/HHH 

tanulók. 

A magántanulói 

arány közelítse meg 

az országos átlagot. 

Közoktatási Esély-

egyenlőségi Intéz-

kedési Terv 

Intézményi straté-

giai dokumentu-

mok 

Tájékoztatás, fórumok 

szervezése szülőknek és 

tanulóknak. Fejlesztő 

foglalkozások, tanulók 

ösztönzése, hogy, minél 

többen kapcsolódjanak 

be a tanórán kívüli 

foglalkozásokba. 

Iskola igazgató, 

Osztályfőnök, 

CNÖ, Családsegí-

tő 

2013. 09. 01 

A magántanu-

lók száma 

csökken/év 

humán erőfor-

rás 

A magánta-

nulók száma 

csökken/év 

A nők esélyegyenlősége 

1 
Adathiány pótlá-

sa 

 

A nők foglalkozta-

tását (foglalkoztat-

hatóságát) gátló 

főbb akadályok 

nem ismertek helyi 

szinten teljes körű-

en. 

A foglalkoztatáshoz 

való hozzáférés 

esélyének mobilitá-

si, információs és 

egyéb tényezőinek 

javítása, valamint a 

diszkrimináció 

csökkentése 

Fejlesztési Kon-

cepció 

A foglalkoztatott, az 

inaktív és a munkanélkü-

li női népesség főbb 

meghatározó adatainak 

összegyűjtése (gyermek-

szám, képzettség, élet-

kor, családi állapot, 

demográfiai adatok), 

 

 

Önkormányzata 2014. január 1 db adatbázis 

Az intézke-

dés megva-

lósításához a 

Polgármeste-

ri Hivatal és 

a Kirendelt-

ség appará-

tusa elégsé-

ges 

évente fris-

sítve 
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 A B C D E F G H I J 

A nők esélyegyenlősége 

2 

Az alacsony 

iskolai végzett-

ségű nők mun-

kába állásának 

támogatása 

Az alacsony iskolai 

végzettségű nők a 

munkaerő-piacon 

nem tudnak elhe-

lyezkedni, számuk-

ra a közfoglalkoz-

tatás az egyetlen 

esély a munkavég-

zésre. 

Az oktatás és a 

képzés területén a 

hozzáférés esélyé-

nek javítása, a jogel-

lenes elkülönítés 

megelőzése, meg-

szüntetése, 

A foglalkoztatáshoz 

való hozzáférés 

esélyének mobilitá-

si, információs és 

egyéb tényezőinek 

javítása 

Fejlesztési Terv 

kiegészítve 

A roma nők iskolai 

karrierjének sikerességét 

támogató szolgáltatások 

bevezetése a tankötele-

zettség teljes körű teljesí-

tésére, iskolázottsági 

szintjük emelésére. 

 

A roma nők szükséglete-

ihez jobban alkalmazko-

dó pedagógiai folyamat 

kialakítása, 

 

Közoktatási in-

tézmények 

2014 szept-

ember 

Az intézkedések 

által a szolgálta-

tásokba bevont 

roma nők száma 

A humán, 

pénzügyi, 

technikai 

feltételek 

biztosítása 

pályázással 

 

A pályázatok 

által elvárt 

fenntartható-

sági szem-

pontok alap-

ján 

A nők esélyegyenlősége 

4 

Az önkormány-

zat és a közszol-

gáltató intézmé-

nyek gender-

szakértelemmel 

is rendelkező 

kompetenciájá-

nak, kapacitásá-

nak fejlesztése, 

bővítése 

A nők szükséglete-

inek teljes körű 

feltáráshoz és 

elismertetéséhez 

nincs megfelelően 

felkészült, gender-

szakértelemmel is 

rendelkező kompe-

tencia, kapacitás. 

Az egyenlő bánás-

mód követelményé-

nek érvényesítése a 

helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, 

illetve az általa 

fenntartott vagy 

támogatott intézmé-

nyekben, és az 

önkormányzat által 

ellenőrzött szolgál-

tatások körében; 

A hátrányos helyze-

tű csoportok tagjai 

részvételének előse-

gítése a döntéshoza-

talban és a köz-

ügyek irányításában, 

ezek tervezésében, 

megvalósításában és 

értékelésében; 

Fejlesztési Terv 

kiegészítve 

Az önkormányzat támo-

gatja, elvárja, előírja az 

önkormányzati fenntartá-

sú intézményektől meg-

felelő számú munkatárs 

gender képzésen való 

részvételét. 

 

A nemek társadalmi 

helyzetére érzékenyített 

szakember(ek) alkalma-

zása, a nemek eltérő 

szükségleteit figyelembe 

vevő (pl. nők elleni 

erőszak áldozatait segítő) 

szolgáltatások biztosítá-

sa. 

 

 

Önkormányzata 

 

Alapszolgáltaási 

Központ 

 

2014 dec-

ember 

képzésen részt 

vettek száma 

A humán, 

pénzügyi, 

feltételek 

biztosítása 

pályázással 

A pályázatok 

által elvárt 

fenntartható-

sági szem-

pontok alap-

ján 
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sor-

száma  

Az intézkedés 

címe, megneve-

zése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés össz-

hangja egyéb 

stratégiai doku-

mentumokkal  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az intézke-

dés megva-

lósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézke-

dés megva-

lósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés eredmé-

nyeinek 

fenntartha-

tósága  

 Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Adathiány pótlá-

sa 

A település nem 

rendelkezik részle-

tes statisztikai 

adatokkal az idős-

korú népességről 

Adatbázis létrehozá-

sa 

Időskorúak száma, 

aránya, lakhatási 

helyzete, jövedelmi 

helyzete-nyugdíj, 

nyugdíjszerű ellátás, 

demográfiai muta-

tók 

Fejlesztési Terv 

Pontos felmérés készíté-

se a célcsoport demográ-

fiai mutatóiról, lakhatási 

körülményeiről, jöve-

delmi helyzetéről- nyug-

díj, nyugdíjszerű ellátás, 

megélhetési problémái-

ról. Igényfelmérést készí-

tése az általuk igénylen-

dő szolgáltatásokról 

Önkormányzat 
2014. márci-

us 
1 db. adatbázis 

külső szakér-

tő bevonása 

javasolt  

2 évente 

adatfrissítés-

sel 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
 

Adathiány pótlá-

sa 

A településen 

fogyatékossággal 

élők létszámára, a 

fogyatékosság 

formájára és mérté-

kére pontos adat 

nem áll rendelke-

zésre. Szükséges a 

naprakész nyilván-

tartásuk, a szolgál-

tatásokkal szembe-

ni igényeik feltér-

képezése és magva-

lósításukra komp-

lex program kidol-

gozása 

Az 

az egyenlő bánás-

mód követelményé-

nek érvényesítése a 

helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, 

illetve az általa 

fenntartott vagy 

támogatott intézmé-

nyekben, és az 

önkormányzat által 

ellenőrzött szolgál-

tatások körében; 

 

A célcsoportot támogató 

civil szervezetekkel 

együttműködésben pon-

tos felmérés készítése a 

célcsoport demográfiai 

mutatóiról, lakhatási 

körülményeiről, megél-

hetési problémáiról. 

Igényfelmérést készítése 

az általuk igénylendő 

szolgáltatásokról 

Alapszolgáltatási 

Központ 

Önkormányzat 

2013 dec-

ember 
1 db. adatbázis 

külső szakér-

tő bevonása 

javasolt  

2 évente 

adatfrissítés-

sel 
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sor-

száma  

Az intézkedés 

címe, megneve-

zése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése  

Az intézke-

déssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés össz-

hangja egyéb stra-

tégiai dokumentu-

mokkal  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az intézke-

dés megva-

lósításának 

határideje  

Az intéz-

kedés 

eredmé-

nyességét 

mérő 

indiká-

tor(ok)  

Az intézke-

dés megvaló-

sításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés eredmé-

nyeinek 

fenntartható-

sága  

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

2 

A csökkent mun-

kaképességűek, 

fogyatékkal élők 

foglalkoztatási 

lehetőségeinek 

bővítése 

 

Az életvitelében 

korlátozott emberek, 

a csökkent munka-

képességű, egész-

ségkárosodott, va-

lamint fogyatékkal 

élő és a mentális 

problémákkal küsz-

ködő beteg emberek 

számára is megte-

remteni a jövede-

lemszerzés lehetősé-

gét 

A foglalkozta-

táshoz való 

hozzáférés 

esélyének 

mobilitási, 

információs és 

egyéb ténye-

zőinek javítá-

sa, valamint a 

diszkriminá-

ció csökkenté-

se; 

 

Fejlesztési Terv 

A közszférában és a 

versenypiacon a fogya-

tékkal élők teljes lakos-

sághoz viszonyított 

arányuknak megfelelő 

mértékű foglalkoztatásá-

ra törekvés 

 

Alternatív foglalkoztatá-

si formák bővítése a 

civil szervezetek támo-

gatásával 

 

 

Önkormányzat 

Munkaügyi 

Központ 

2015 dec-

ember 

új munkahe-

lyek száma 

A humán, 

pénzügyi, 

technikai 

feltételek 

biztosítása 

pályázással 

3 

A célcsoport 

közintézménye-

ken belüli tájéko-

zódásának teljes 

körű biztosítása 

Szükséges a közin-

tézményeken belüli 

tájékozódás biztosí-

tása valamennyi 

fogyatékossággal 

rendelkező személy 

számára 

 

Önkormányzati 

tulajdonban lévő 

középületben bizto-

sított a komplex 

akadálymentes 

közlekedés 

A közösségi 

közlekedés-

hez, informá-

cióhoz való 

egyenlő esé-

lyű hozzáférés 

biztosítása; 

 

Egészségterv; 

Környezetvédelmi 

Program 

Minden közintézmény-

ben a komplex -

akadálymentesítés meg-

valósítása 

 

A településfejlesztési 

tervekben és más telepü-

lésfejlesztési dokumen-

tációkban általános 

alapelvként szükséges 

megjelentetni az egyen-

lő esélyű hozzáférés 

szempontrendszerét . 

Közintézmények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat 

2016 dec-

ember 

komplex 

akadály-

mentesített 

közintéz-

mények 

számának 

növekedé-

se/év 

A humán, 

pénzügyi, 

technikai 

feltételek 

biztosítása 

pályázással 

A pályázatok 

által elvárt 

fenntartható-

sági szem-

pontok alap-

ján 
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18 Megvalósítás 
 

18.1  A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőr-

zi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 

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

gassák.  

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

ram elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esély-

egyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumen-

tumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esély-

egyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akció-

terveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzé-

sére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő be-

építésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és 

működtet.  

 

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

déktalanul megvalósuljanak. 

 

18.2  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 tájé-

koztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegí-

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

kozások meghatározása 

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

vizsgálata, 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 kitű-

zött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyen-

lőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munká-

jukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkez-

nek. 
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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. 

 

18.3 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 felelő-

seinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok veze-
tői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 
képviselője 



 

 59 
 

18.4  Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdeké-

ben nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosság-

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

hamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósí-

tásában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségvi-

selőit, 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 önkor-

mányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az 

önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tole-

rancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni 

a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

18.5  Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

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

oldalú 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 min-

den ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtá-

sához.  

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhá-

rításáról intézkedni  

 

18.6  A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

nek összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkor-

mányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
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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 be-

fogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlő-

séggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

inak. 

- 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 szerep-

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

lési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

18.7  Érvényesülés, módosítás 

 

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

lat 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, kiegészítésé-

re vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. 

A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javasla-

tot 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 megte-

szi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következménye-

inek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás kö-

vetkezik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hoz-

zá a kitűzött célok megvalósításához. 
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18.8 Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Lengyeltóti Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

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

beépítettük. 

 

III. Ezt követően Lengyeltóti város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

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

tával elfogadta. 

 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

 

Dátum: 2013. június 27.          

 

Aláírás 

 

 

 

 

A Lengyeltóti Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik 

a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék
2
 

 

NÉV
3
 HEP részei

4
 Aláírás

5
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

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

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

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

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

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

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

 

 
 

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

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

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

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


