
 
 

 

 

Helyi 

Esélyegyenlőségi  

Program 

 
 

Drávaszabolcs Községi Önkormányzat 

 
 

 
 

 
 

 
2020 - 2025 

 
 
 

 



 2 
 

Tartalom 

 
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ............................................................................................... 3 
Történelmünk ..................................................................................................................................................... 3 

„Fája, szilvája, legelője bőven” – Drávaszabolcs rövid története .................................................... 3 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ................................. 18 

1. Jogszabályi háttér bemutatása ..................................................................................... 18 

2. Stratégiai környezet bemutatása ................................................................................. 21 

3. A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége ................ 23 
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység ................................................ 42 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, .................................................................... 44 

az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, ........................................................... 44 

a védőnői ellátásról, ................................................................................................................... 44 

az iskola-egészségügyi ellátásról. ........................................................................................ 44 
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége .............................................................................................. 52 
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ....................................................................................... 57 
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ......................................................................... 62 
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása ........................................................................................................ 65 
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága ..................................................................... 67 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ................................ 68 
1. A HEP IT részletei ..................................................................................................................... 68 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése .................................................... 68 

A beavatkozások megvalósítói ................................................................................ 68 

Jövőképünk .......................................................................................................................... 69 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) .. 70 

. Megvalósítás .............................................................................................................................. 72 

A megvalósítás előkészítése ................................................................................................... 72 

A megvalósítás folyamata ...................................................................................................... 72 

Monitoring és visszacsatolás .................................................................................................. 74 

Nyilvánosság ............................................................................................................................ 74 

Érvényesülés, módosítás ........................................................................................................ 76 
 

 
 
 



 3 
 

 

 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 

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

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

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

rendelet rendelkezéseivel, Drávaszabolcs Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában 

lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 

elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 

állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 
 

A település bemutatása 
 
 

Történelmünk 

„Fája, szilvája, legelője bőven” – Drávaszabolcs rövid története 

 

                                                           
1  
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Drávaszabolcs környékén, a szomszédos Drávapalkonyán a bronzkorból, az i. e. 1800–1400 

körüli időkből maradtak fenn régészeti leletek az úgynevezett mészbetétes kultúra népétől. A 

települést okiratban először 1216-ban említik, Zobolsou alakban, feltehetően a honfoglalás 

kori Szabolcs vezér nevéből. 1395-ben Zabolch, 1478-ban Zabolcz néven örökítik meg a 

krónikások. A falu a török időkben is létezett. 

Az 1715-ös országos összeírásban, talán egy betűhibával így jegyzik fel nevét: Possio 

Szabocs ad Dravum (Dráva menti Szabocs). Az ekkori adózók neve a faluban: Samuel 

Dömös; Joannes Dacsi, Mathias Györ, Samuel Solyom, Samuel Varga, Stephanus Pandur, 

Joannes Solyom, Stephanus Solyom. A török korban, szomszédaival együtt Zrínyi-birtok a 

falu. 

1796-ban, a Vályi András szerkesztésében megjelent Magyar Országnak leírása című kötet 

Dráva Szabolcsként említi. A főleg reformátusok által lakott, jó búzaterméséről ismert község 

ekkor a Batthyány család birtoka. 

1851-ben 24 katolikust és 589 reformátust számláltak Drávaszabolcson, ahol református 

„anyaekklézsia” is működött. Magyarország Geographiai Szótára (Fényes Elek) a 

továbbiakban így jellemzi: „Halászata hasznos. Fája, szilvája, legelője bőven.” 

1877-ben református iskola működött a településen, összesen 57 tanulóval. Az iskolaszék 

elnöke Bernát István lelkész volt, a tanító Bagaméri Károly. 

 

1904-ben gőzmalmot adtak át a faluban. 1906-ban kezdődött el a Drávaszabolcs–Donji 

Miholjaci (Alsómiholjac) híd építése. A közúti és a későbbiekben vasúti hídként is működő 

építményt 1908. május 23-án avatták föl. A magyar parlament az 1913-as III. törvénycikkben 

döntött a Pécs–Harkány–Donji Miholjac vasútvonal megépítéséről. Az országgyűlés „a 

dolnji-miholjáci szeszgyárba, téglagyárba, malomba és répaterületekre vezetendő vontató-

vágányokból álló szabványos nyomtávu helyi érdekü gőzüzemü vasutat” tervezett az új 

vonalra. A vasút első üteme, a Harkányfürdő–Donji Miholjac pályaszakasz 1912. november 
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28-án készült el. A Pécs–Harkány pályán 1913. július 17-én gördült végig az első szerelvény, 

utasai közt Szily László vármegyei főispánnal. 1917-ben határrendőr különítményt állítottak 

föl Drávaszabolcson. 

A közlekedési lehetőség a térség kereskedelmére, iparára eleinte kedvezően hatott: a siklósi 

vásárokat gyakran látogatták a Dráván túli területek lakói. 1918-ban azonban Horvátország 

elszakadt a Magyar Királyságtól és létrejött a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. Az új 

állammal kötött megállapodás értelmében a királyság vasúttársasága kapta a híd 

karbantartásának feladatát 1926-ban. 1929-ben új nevet vett fel a szomszéd: létrejött 

Jugoszlávia. Ezekben az időkben a hidat többször átmenetileg lezárták, és ez az ellenkezőjére 

fordította a korábbi kedvező gazdasági folyamatot. A vasút magyarországi részén, Siklós és 

Drávaszabolcs között azonban élénk volt a forgalom. 1926-ban heti három napon, a 

harmincas években naponta többször járt szerelvény a két község között – igaz, mindössze 20 

km/órássebességgel.

 

1934-ben újfajta közlekedési eszköz jelent meg Drávaszabolcson, az autóbusz. A körjáratok 

Harkányfürdőt és Siklóst kapcsolták össze a faluval. A drávaszabolcsi megálló a 

halászcsárdánál volt. A harmincas években alakult meg az első kendergyár is a községben. 

1944. március 19-én, Magyarország megszállásának idején Drávaszabolcson keresztül is 

német csapatok érkeztek az ország területére. A második világháború során, 1945-ben, a 

község stratégiai helyzete miatt jelentős harc folyt a környéken a szovjet-bolgár erők és a 

németek között. A szovjet katonák által „kis-Sztálingrádnak” nevezett, március 15-én 

befejeződött csata során 103 lakóház vált lakhatatlanná, megsemmisült a református templom 

– s már korábban a vasúti híd is. A harcoló felek mindegyike 5 000 fő körüli veszteséget 

szenvedett el halottakban, eltűntekben, sebesültekben. A károk, és a későbbiekben politikai 
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okokból kialakult elszigeteltség, a határsáv kialakítása jelentősen hátráltatta Drávaszabolcs 

fejlődését. 

 

A község 1950-ig a harkányi körjegyzőséghez tartozott. 1963-ban iskola épült a településen. 

Később önálló tanácsot alakíthatott, majd 1966-ban nagyközségi közös tanácsi központ lett, 

és a szövetkezet székhelyévé is vált. Ide csatolták Drávacsehi, Drávapalkonya, Gordisa és 

Matty tanácsait és intézményeit. 1956 tavaszán Dunántúli Rostkikészítő Vállalat kihelyezett 

kenderüzeme jelentett új munkalehetőséget és némi fellendülést a településen. A gyár kétszáz-

kétszázötven munkást foglalkoztatott. 1963-ban a létesítmény átállt a len termesztésére, 

feldolgozására, s ezzel munkáslétszáma négy-ötszáz főre gyarapodott. 

Ugyancsak az ötvenes években, amikor a szomszédos délszláv állam fejét, Titót csak láncos 

kutyaként emlegették, erős határvédelmet terveztek kiépíteni a déli határ mentén. 1951 és 

1955 között számos vasbeton bunkert készítettek a község területén, de hasznukat sohasem 

vették. Az 1856-tól már elbontásra ítélt, elszórtan megtalálható hajdani erődítmények sajátos 

mementói a Rákosi-korszaknak. 

1970-ben megszűnt a vasúti közlekedés, a vasutat fölszámolták. 1974. október 25-én ismét 

megnyílt a Dráva-híd, amely közúti kapcsolatot jelentett Jugoszlávia felé. A hetvenes években 

új utcákat is nyitottak a településen. 1979-ben, egy hidrofór beállításával vezetékes vizet 
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kapott a falu. A vezetékek nyomvonalát a háborúból visszamaradt robbanószerek miatt 

távirányítású árokásó géppel készítették el. A községi óvoda 1986-ban, társadalmi munkában 

épült. 

Időközben, 1980-ban befejezte működését a lengyár. Utóda, a Mezőgép 1993-ig 

tevékenykedett. A Dózsa Mgtsz. – átmeneti nehézségek után – nyereségesen maradt fönn. A 

2003-ban Drávaszabolcs Rt. néven részvénytársasággá alakult szövetkezet napjainkban már 

nem üzemel. 

1990 után Drávaszabolcs megőrizte közigazgatási szerepét, itt működött a Drávacsehi, 

Drávapalkonya, Gordisa községekkel közös körjegyzőség, mely 2013-ban közös 

önkormányzati hivatallá alakult, 8 társközséggel. 

Az 1992-es délszláv háború utáni, néhány esztendős időszakban Horvátország felől óriási 

bevásárlóturizmus haladt át a községen a megye nagyobb települései irányába, amiből az 

itteni vállalkozók is profitálhattak egy keveset. Néhány év után a drávaszabolcsi üzletek 

forgalma visszaesett, napjainkra csak néhány vállalkozó mondhatja sikeresnek cégét. 

A horvát határ szomszédságában fekvő település megközelíthető Pécs felől az 58. számú úton. 

A település határátkelőhely. 

 

A falu neve 1216-ban fordul elő írásos forrásban először Zobolsu alakban. A török hódoltság 

alatt is fennmaradt a település. Eredeztetése nem biztos, feltehetőn Szabolcsnak volt erre 

területe. A település tagja a Szabolcs Községek Társaságának. Határában középkori helységek 

léteztek: Dázson, Iszró, Telek, Szent Pál (Páli). Mindezt a még használatos népi földrajzi 

nevek is igazolják. 

 

Drávaszabolcs fejlődését a 20. században több tényező segítette: 1906-ban a folyón átívelő 

híddal forgalmas átkelőhellyé vált Horvátország felé, később a megye gyorsan fejlődő vasúti 

hálózata is érintette. Ezek mellett a gőzmalom és a kenderfonó megépülése segítette a 

fellendülését. 

 

A II. világháború miatt jelentősen megváltozott a helyzet. Nagymértékű pusztítás érte a 

környéket 1945 kora tavaszán (elpusztult a híd is), amikor a német hadsereg támadása horvát 

területről itt érte a Dráva bal partját. Drávaszabolcson a házak 99 százaléka megrongálódott. 

 

A jelenleg is használatban lévő közúti Dráva-hidat 1974-ben adták át a forgalomnak, ez 

lehetővé tette a nemzetközi határátkelőhely megnyitását, ezzel újabb lendületet biztosítva a 

település fejlődésének. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drávaszabolcs jelene: 
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Drávaszabolcs a Siklósi Járás egyik legszebb települése. A képviselő-testület nagy figyelmet 

fordít a község természeti értékeinek megőrzésére. Külterületeinek nagy része, mint a Dráva-

part természetvédelmi terület. Utcái rendezettek, portái gondozottak, az Önkormányzat és 

intézményeinek épületei részben felújítottak, folyamatosan karbantartottak. Az utcák 

aszfaltozását, vízelvezetését az önkormányzat szem előtt tartja, azokat pályázati pénzek 

elnyerésével és önerőből igyekszik folyamatosan felújítani. A település vezetékes vízzel, 

gázzal, felújított villamos energia hálózattal, kábeltelevíziós- és telefonhálózattal ellátott. A 

falu lakossága számára biztosított a szélessávú internet hozzáférés. 

A parkok, közterületek virágosak, sok zöld terület található a községben. A település határa 

természetvédelmi terület: Duna-Dráva Nemzeti Park. 

 

 
 

A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából, talajösszetételéből 

adódóan elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas. Ezt az adottságot 

kihasználva működik több családi vállalkozás (őstermelőként is). 
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Drávaszabolcson az ipari üzemek és a kereskedelem felszámolódtak, munkalehetőség 

hiányában az emberek nagy része Harkányba, Siklósra, kisebb hányada Pécsre kénytelen 

ingázni. A nagy távolság, valamint a közlekedési nehézségek (vasúti közlekedés hiánya, 

kedvezőtlen autóbuszközlekedés miatt) ezt igencsak megnehezítik. 

 

HÁROM FOLYÓ KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONAL  

Útvonal: (Ausztria - Szlovénia) - Tornyiszentmiklós oh. - Letenye - Murakeresztúr - Őrtilos -  

Zákány - Gyékényes - Csurgó - Berzence - Somogyudvarhely - Bélavár - Vízvár - Heresznye 

- Bolhó - Babócsa - Komlósd - Drávaszentes - Barcs - Drávatamási - Drávagárdony - 

Kastélyosdombó - Potony - Tótújfalu - Szentborbás - Felsőszentmárton - Révfalu -

Drávasztára - Vejti gátőrház - Mailáthpusztai gátőrház - Drávaszabolcsi gátőrház - 

Keselyősfapusztai gátőrház - Matty - Siklós (Harkány, Máriagyűd) - Nagytótfalu - Kisharsány 

- Nagyharsány - Villány - Pócsa - Borjád - Bóly (Békáspuszta) - Nagynyárád - Sátorhely - 

Kölked - Mohács. (235 km) 
 

 
Drávaszabolcs község adatai: 
Terület : 1122 ha, 

Lakosok száma : 686 fő, 

Lakások száma : 270 

GPS koordináták : 45.80483, 18.21233  

EOV koordináták : 585067, 51467 

 

 
Nevezetességei: 

 Duna-Dráva Nemzeti Park 
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 Dráva-híd 

 Református templom 

 Szabadidőpark és sportpályák 

 

A település intézményei: 

 

 Dráva Kincse Óvoda és Konyha 

 Körzeti Általános Iskola 

 Védőnői Szolgálat 

 Háziorvosi Szolgálat 

 Könyvtár 

 

 

 

 
 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1va
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Demográfiai adatok: 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 694 
  

2013 686 98,8% 

2014 687 100,1% 

2015 705 102,6% 

2016 719 102,0% 

2017 686 95,4% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A településen 686 fő lakónépességre vonatkozóan kell áttekinteni az esélyegyenlőség 

megvalósulását. 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Nők Férfiak 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 362 345 707 48,80% 51,20% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     15 2,12% 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 65 46 111 6,51% 9,19% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 14 7 21 1,98% 0,99% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 213 200 413 30,13% 28,29% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 28 22 50 3,96% 3,11% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 42 70 112 5,94% 9,90% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A település állandó népesség számából kitűnik, hogy a nők és férfiak aránya 60 év felett a nők 

javára, 18-59 év között a férfiak javára billen. 
 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma 

 

  -3 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 3 5 3 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 2 4 2 

Összesen 5 9 4 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
  

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 
Öregedési index (%) 

2012 105 100 105,00% 

2013 114 102 111,76% 

2014 111 101 109,90% 

2015 110 107 102,80% 

2016 112 111 100,90% 

2017 104 102 101,96% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az öregedési index azt jelzi, hogy a település elöregedő, így az idősek fokozottabb ellátására 

van és lesz szükség a jövőben. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 11 20 -9 -13 

2013 22 10 12 17,2 

2014 17 22 -5 -7,22 

2015 23 16 7 9,97 

2016 21 20 1 1,41 

2017 17 26 -9 na. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A belföldi vándorlási mutató hol pozitív, hol negatív előjelű, ami azt jelzi, hogy a település vonzereje 

változó, tehát van olyan év, amikor fiatalok letelepednek a községben, aztán a következő évben 

elvándorlásból lesz több. Ez a hátrányos helyzet miatt alakul így: munkalehetőség hiánya, közlekedési 

akadályok.  

Amennyiben a lakosság, főként a fiatalok számára a munkához való hozzáférés megoldódna, a 

helyben maradás nem jelentene számukra gondot. 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2012 7 9 -2 

2013 4 9 -5 

2014 5 6 -1 

2015 4 9 -5 

2016 4 6 -2 

2017 7 11 -4 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

A természetes szaporodás negatív irányba mozdult, mely azt jelenti, hogy az elhalálozások 

száma magasabb, mint az élve születéseké.  
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Drávaszabolcs 2013-ban fogadta el első, 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 
 

Értékeink, küldetésünk 
 

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi 

előírásainak betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. Fontos, hogy végső 

célként minden állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az 

esélyegyenlőség az élet különböző területein.  
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Így: a 

 

 tanulásban,  

 a szociális és egészségügyi ellátásban,  

 a munkához jutásban,  

 a fizikai környezetben,  

 a közszolgáltatások elérésében.  

 
 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Drávaszabolcs Község Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki 

nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol 

minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az 

egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei, valamint a közszolgáltatások által 

nyújtott szolgáltatásokhoz.   
 

Drávaszabolcs település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 

érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 

érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 

szerveivel (tankerülettel).  
 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

 
Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő 

esélyegyenlőségi területek mindegyikén: 

 a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,  

 a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében, 

 akadálymentesítésben, 

 a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,  

 a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában, 

 más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában  

 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekintetni a szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 

problémákat.  
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További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 

azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését 

az HEP IT tartalmazza. 

 

Fő célkitűzéseink:  

 

 az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok 

meghozatalában, intézkedések megtételében, 

 a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,  

  a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése, 

 egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű 

csoportok számára: 

 

- időskorú személyek,  

- fogyatékossággal élő emberek, 

- munkanélküli emberek, 

- munkába visszatérő személyek,  

- pályakezdő fiatalok, 

- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,  

- mélyszegénységben élők és roma származású emberek,  

- alacsony iskolai végzettségű személyek. 

 

 Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében   

- a közoktatási,  

- a foglalkoztatási 

- a közművelődési, 

- a szociális, 

- az egészségügyi, 

- más közszolgáltatási területen. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 

hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 



 18 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

„(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 

nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 

nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül biztosítja.”2 
 
 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási 

rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

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

esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 

(VI.5.) EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 

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

törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 
 

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 politikához: EU 2020 

stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia „Legyen 

jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti 

Ifjúsági Stratégia.  
 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

                                                           
2 Magyarország Alaptörvénye 
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Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell 

készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a 

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

idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, 

illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés 

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi 

felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az 

oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítására.  Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos helyzetűek 

munkaerő-piaci hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  

Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek. 

Drávaszabolcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások 

betartása mellett megalkotott helyi rendeleteinek, melyek a lakosság alapvető létfeltételeit, a 

település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének 

lehetőségeit biztosítják.  

 

Drávaszabolcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 42 § 1. pont 

és az 53. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatában az önkormányzat által ellátott feladat- és hatásköröket az alábbiakban 

határozza meg.  

 

1.§ (3) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A 

képviselő-testület szervei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (2) bekezdésével összhangban: 

 

a) polgármester, 

b) képviselő-testület bizottsága(i), 

c) jegyző, 

d) közös önkormányzati hivatal, 

e) társulás. 

 

(5) Az önkormányzat ellátja az Alaptörvény 32. § (1) bekezdésében, az Mötv. 13. § (1) és 20. 

§ (1) bekezdésében, valamint az egyéb jogszabályokban rögzített önkormányzati feladatokat. 

 

(6) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását e 

rendelet 1. függeléke tartalmazza. A telephelyeket e rendelet 1. függeléke tartalmazza. 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
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041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063020 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

018045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

(7) A képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében az Mötv. 41. § (4) bekezdésében 

meghatározottak szerint átruházhatja Az átruházott hatáskörök felsorolását e rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. 

 

1. A polgármesterre átruházott hatáskörök: 

 

a) a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Szocr.) 5. § (1) bekezdése alapján az az átmeneti létfenntartási gondok 

enyhítéséhez nyújtott eseti támogatás nyújtásával kapcsolatos hatáskör a kérelmező 

létfenntartását azonnal veszélyeztető helyzet esetén a képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett. 

 

b) a Szocr. 5. § (2) bekezdése alapján a települési támogatás megállapítása iránti 

kérelem esetleges hiánypótoltatásával kapcsolatos hatáskör, azzal hogy minden egyéb 

esetben (kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás megszüntetése, kérelem 

elbírálása), az a) pontban meghatározott esetet kivéve a hatáskör gyakorlója a 

képviselő-testület.  

 

2. Társulások útján biztosított ellátások, kötelező helyi önkormányzati feladatok: 

 

a) társulási tagként a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által a 

szociális alapszolgáltatások közül, a Szocr. 17-18. §-a alapján a családsegítés és házi 

segítségnyújtás, valamint gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

b) társulási tagként a Drávaszabolcs, Drávacsehi, Drávapalkonya, Gordisa Óvoda 

Fenntartó és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás által a szociális alapszolgáltatások 

közül, a Szocr. 16. §-a alapján a szociális étkeztetés, valamint az óvodai nevelés. 

 



 21 
 

c) feladat-ellátási szerződés keretében a Siklósi Mikrotérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján a központi orvosi ügyeleti ellátás 

biztosítása. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

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

 
A településen megvalósuló programokban részt vesz a Roma Nemzetiségi Önkormányzat.  

Külön programokat szerveznek a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

számára. 

Drávaszabolcs Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

megállapításáról szóló rendeletét 2003. évben alkotta meg a képviselő-testület. Az előírások 

hatálya kiterjed Drávaszabolcs Község közigazgatási területére. A község közigazgatási 

területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, 

épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és 

lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni e 

rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet.  

 

A helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – 

általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek figyelembevételével készül az önkormányzat 

költségvetési koncepciója.  
 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

 

Drávaszabolcs Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:  

 

 Drávaszabolcs, Drávacsehi, Drávapalkonya és Gordisa Óvoda Fenntartó és 

Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás 

 Drávamenti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás  

 Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás azzal a céllal jött létre, 

hogy az Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel 

minél hatékonyabb, célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást biztosítsanak a 

településen élő lakosság számára. Önkormányzatok kötelező feladataként a 

szociális alapszolgáltatások biztosítása, a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása a szociálisan rászorulók részére, a krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára segítséget nyújtson. 
 

Az önkormányzat számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a 

társulások a kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a 

társulások részére a közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését 

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

 

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, TEIR – Az 

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, a helyi Önkormányzat 

adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta. 
 



3. A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen 

elsősorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum 

szintje alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kitörjenek.   

Az országban közel négymillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi 

szegénységben, és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval nyomorban.  Minden 

társadalom fokmérője, miképpen bánik a magára maradt emberekkel.  

 

A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő 

személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma 

nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk 

okán is szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból 

hátrányos helyzetben élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak 

ellátása során fokozottan ne figyelne. A településen a szó klasszikus értelmében vett 

mélyszegénységben-nyomorban élő családok száma jelenleg alacsony. Azonban a 

munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény körülmények 

között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet.   

A községben élnek roma származású lakosok, de a cigányság szegregációja, illetve ellenük 

irányuló diszkrimináció nem jelentkezik.    
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A lakosok szerény, de egyelőre még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt 

évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb.  Ennek 

legfőbb oka a nagymértékű munkanélküliség. Az emberek többsége a korábban összegyűjtött 

megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok 

nem tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg, a szülők segítik ki a fiatalokat.  

Szomorú, hogy jelenleg a nyugdíj tűnik a legbiztosabb bevételi forrásnak.  

A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az viszont az 

idősebbek elmondásaiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak, 

gondolván arra, hogy egy haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, anyagi megterheléssel ne 

sújtsa.  

 A településen 270 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú 

családi házban élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi 

helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A lakások kb. 70 

%-a összkomfortos (villany, víz, gáz, telefon, kábeltévé, internet). A színvonal tekintetében 

nincs nagy eltérés, egy-két, a helyi viszonyokhoz képest „gazdagabb” porta is van, de ezek 

sem a luxus kategóriába tartoznak.  A kertek egy részén különböző mezőgazdasági termékek 

előállításával foglalkoznak. Üdülőtulajdonról nincs információ. 

Több hektáros földterülettel 7 fő helyi vállalkozó rendelkezik, ezeken a területeken 

mezőgazdasági tevékenység folyik. Többen foglalkoznak a településen falusi turizmussal, 

mely magában foglalja a későbbi munkahelyteremtés lehetőségét.   
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
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A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 

kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális 

életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a 

hátrányos megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 

(Flt.) célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog 

gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők 

támogatását.   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a 

helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott 

módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek 

feladatellátásba történő bevonását.  

 

A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott 

foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

 

 közfoglalkoztatást szervez, 

 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai követelményeit,  

 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást 

nyújt.  

 

Baranya megyében a munkanélküliségi rátát tekintve a siklósi térséget senki nem előzi meg, a 

munkanélküliség itt a legmagasabb. Ez Drávaszabolcson is fokozottan jelentkező gond.  

Az addig becsületesen dolgozó, fizikai munkát végző, de szakképesítéssel nem rendelkező 

emberek elhelyezkedési esélyei a nullával lettek egyenlőek. Az évek múlásával, életkoruk 

előre haladásával sokaknak a mai napig is csak a különböző segélyezési formák, alkalmi 

munkák biztosítanak szerény megélhetést.  

 

A 90-es években számos országos nagyvállalat ment tönkre, zárta be kapuit, így a Siklósra, 

Pécsre, Harkányba, Szigetvárra bejáró dolgozók közül sokan utcára kerültek. Siklóson, ill. 

Pécsett működő kisebb vállalatok, cégek, vállalkozások, melyek nagyszámú 

drávaszabolcsinak biztosítottak munkát, szintén megszűntek.  Helyben, illetve a közelben 

munkahely nincs. A legközelebbi lehetőség 40-80 km-re található.  A siklósi térségben 

tervezett beruházásról, potenciális munkalehetőségről nem hallani.   

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben 

foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 

lehetőségeket elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 

illetve nemek szerinti bontásban.  
 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) 
Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 (TS 
0803) 

Nő 
(TS 0804)         

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

(TS 0803) Fő Fő Fő % Fő % Fő % 
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2012 255 230 485 31 12,1% 40 17,3% 71 14,5% 

2013 255 228 483 37 14,4% 38 16,8% 75 15,5% 

2014 255 226 481 41 15,9% 34 14,9% 74 15,4% 

2015 258 227 485 35 13,5% 29 12,7% 64 13,1% 

2016 255 229 484 31 12,3% 25 10,8% 56 11,6% 

2017 na. na. - 30 - 25 - 55 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

 
 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Drávaszabolcson a teljes lakónépességhez képest 

milyen arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, 

illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között. Az adatok tanúsága szerint az évek 

előrehaladásával a nők körében nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, míg a férfiak 

esetében csökkent. A településen jelenleg nem tapasztalhatók olyan gazdasági folyamatok, 

amelyek az állástalanok számát csökkenthetnék, az önkormányzat a legfőbb foglalkoztató 

(közfoglalkoztatás). 

 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 
 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
Fő összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

71 75 74 64 56 46 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 1 1 3 3 3 0 

% 1,4% 1,7% 3,7% 3,9% 5,4% 0,5% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 9 10 10 10 9 5 

% 12,4% 13,0% 13,8% 15,0% 15,6% 9,8% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 13 9 7 5 5 4 

% 18,4% 12,3% 8,8% 8,3% 9,4% 8,7% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 10 12 11 8 7 6 

% 14,2% 15,3% 14,8% 13,0% 12,1% 13,6% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 7 10 11 11 8 8 

% 10,3% 13,3% 14,8% 16,5% 14,7% 16,3% 
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40-44 év (TS 1007) 
Fő 8 7 6 2 3 4 

% 10,6% 9,3% 7,4% 2,8% 4,9% 8,7% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 8 8 10 6 6 4 

% 11,0% 10,0% 13,8% 9,8% 9,8% 9,2% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 10 9 9 9 8 10 

% 13,8% 12,0% 12,1% 13,4% 14,3% 21,2% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 5 9 6 8 5 2 

% 6,7% 11,7% 8,1% 12,2% 9,4% 3,8% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 1 1 2 3 3 4 

% 1,1% 1,3% 2,7% 5,1% 4,5% 8,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

 
 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat 

arra, hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a 

településen. 2013-ban nőtt, 2017-re azonban csökkent. Az 51-55, 41-45, 31-35 éves 

korosztály tekintetében ez a korosztály talál legnehezebben munkát.   

 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli 
nyilvántartott álláskeresők 

száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 37     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 48     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 33     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 43     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 44     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 28     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél 

magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások 

tervezése, figyelemmel a nemek közötti különbségre.  
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

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

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

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

  % % % % 

2001 91,9% 87,4% 8,1% 12,6% 

2011 95,7% 93,1% 4,3% 6,9% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános 
iskolai 

végzettség (TS 
0902) 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 71 3 3,5% 30 42,9% 38 53,5% 

2013 75 2 3,0% 35 47,0% 38 50,0% 

2014 74 1 1,7% 36 47,8% 38 50,5% 

2015 64 2 2,8% 31 48,4% 31 48,8% 

2016 56 1 2,2% 27 47,8% 28 50,0% 

2017 55 1 0,9% 28 50,9% 26 48,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az adattábla számszerűen adja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban 

vannak az alacsony iskolai végzettségűek. A táblázat adatai alkalmasak arra, hogy tervezhetővé tegyék 

a beavatkozások mértékét, milyenségét.    

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A település önkormányzata a közfoglalkoztatási programok kezdetétől, minden évben 

alkalmaz közmunkásokat település-szépítési, közterület karbantartási feladatok ellátására. 

2018 évig a közmunkában foglalkoztatottak száma és aránya a 25-55 éves, munkaképes 

korúak számához viszonyítva nőtt, majd ezt követően számuk stagnál.  

A közmunka lehetőséget jelent az aktív korúak ellátásban részesülők számára értékes, teremtő 

tevékenységre, és a segélytől magasabb összegű rendszeres jövedelemre. Az önkormányzat 

igyekszik minden segélyben részesülőt legalább 6-12 hónapos időtartamban foglalkoztatni, 

vannak „állandó” – a projektek teljes időtartamában alkalmazott – megbízható személyek is.  
 

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

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

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

Az önkormányzat elsősorban a helyi lakosokat próbálja bevonni a közfoglalkoztatásba. 

Munkerőhiány esetén a környező településen élők is számításba jöhetnek. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A településen a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetét 

megkönnyítő programok nincsenek. Képzéshez, továbbképzéshez a vonzáskörzetekben 

férhetnek hozzá, így Villány, Bóly, Siklós, Pécs településeken tudnak középiskolában tanulni.   

A vonzásközpontban (Siklós) az állami foglalkoztatási szerv (BAMKH Siklósi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály) a korábbi években több továbbképzést, átképzést szervezett és 

bonyolított le, ezek száma azonban folyamatosan csökken. Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújt 
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az állami foglalkoztatási szerv (tanácsadással), amely a munkaerő-piaci szempontból 

hátrányos helyzetben lévők (munkanélküliek, mélyszegénységben élők, nők, romák, 

megváltozott munkaképességűek stb.) részére integrált szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek 

a következők. Komplex helyzetfelmérés (diagnózis) egyéni fejlődési útvonal tervezése, 

csoportos és egyéni tanácsadás, fejlesztés, szakképzés, motiválás, segítő-támogató 

programok. Ennek keretében a célcsoport tagjainak egyénre szabott segítséget nyújtanak a 

munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez. Csoportmunkában segítik életviteli tanácsokkal, 

gazdálkodási tudnivalókkal, a munkavállaláshoz alapvetően szükséges információk, technikák 

(pl.önéletrajz készítés, állásinterjú stb.) bemutatásával, viselkedési és kommunikációs 

tréninggel, családi szerepek tanításával. Az egyesület 2002-ben alakult és a térségben a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében kiváló munkát végez.  
 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2012 na. na. - 

2013 na. na. - 

2014 na. na. - 

2015 na. na. - 

2016 na. na. - 

2017 na. na. - 

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

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők 
összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(fő) - (TS 3601)  

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 0 na. -   -   - na. 

2013 0 na. -   -   - na. 

2014 0 na. -   -   - na. 

2015 0 na. -   -   - na. 

2016 0 na. -   -   - na. 

2017 0 na. -   -   - na. 

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

Középfokú felnőttoktatásban és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők száma nem ismert.   
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

Az önkormányzat társulás formájában tartja fenn a Dráva Kincse Óvoda és Konyha intézményét, 

melyben a mélyszegénységben élők és romák számára is biztosításra kerülhet a 

foglalkoztatás. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nincs. 
 

 

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

 

A szociális törvény célja: 

1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját 

költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, 

valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi 

szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 

 

A szociális ellátás formái: 

25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, illetve a különös 

méltánylást érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel pénzbeli szociális ellátás 

nyújtható. 

(2) A különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre figyelemmel nyújtható pénzbeli 

szociális ellátás a tartós ápolást végzők időskori támogatása. 

(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

a) a járási hivatal - az e törvényben meghatározott feltételek szerint - 

aa) időskorúak járadékát, 

ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, 

ad) gyermekek otthongondozási díját, 

ae) a 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, a 43. § szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: 

kiemelt ápolási díj), a 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat (a továbbiakban: emelt 

összegű ápolási díj); 

b) a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek szerint - települési támogatást állapít meg.  
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Természetben nyújtható szociális ellátások: 

 szociális étkeztetés 

 tűzifa 

 idősek házkörüli teendőinek ellátására segítség biztosítása (favágás, hóeltakarítás). 
 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 485 1 0,2% 

2013 483 1 0,2% 

2014 481 2 0,4% 

2015 485 3 0,7% 

2016 484 3 0,5% 

2017 - 4 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

 
 

A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem 

minden munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni 

a figyelmüket, hogy jelentkezzenek a BAMKH Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 

hogy valamilyen ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált munkanélküliek legyenek. Az 
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elmúlt években az önkormányzat által kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

jelentősen emelkedett – ezzel együtt az önkormányzat által biztosítandó önrész is nőtt. 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyil-
vántartott álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési 
járadékra 

jogosultak (TS 
1201) 

Fő Fő % 

2012 71 5 7,4% 

2013 75 2 3,0% 

2014 74 3 4,4% 

2015 64 2 3,1% 

2016 56 2 3,6% 

2017 55 6 10,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

Az álláskeresési járadék, mint munkanélküli személy részére járó pénzbeli ellátási forma, 

illetve az igénybe vételhez szükséges előfeltételek, valamint az igénybe vétel időtartama a 

vizsgált időszakban többször is változott. 

2013-tól álláskeresési járadékra jogosult: az a személy, aki álláskereső, és az álláskeresővé 

válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, 

és  munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az 

illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Az 

álláskeresési járadék maximum időtartama 90 nap (3 hónap). A munkanélküli ellátás 

időtartama drasztikusan csökkent 2013-ban. Az ezt megelőző években 9 hónap időtartamban, 

2007-ben pedig akár 12 hónapig is ellátásban részesülhetett az arra jogosult munkanélküli.  
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnik, vagy külön válik 
EGYT-re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők átlagos 
száma 2015. márc. 1-től érvényes 

módszertan szerint 
(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos 
havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság 
megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek %-
ában 

2012 34   7,01%   0,00% 

2013 30   6,26%   0,00% 

2014 18   3,69%   0,00% 

2015 25 4 5,15%   0,00% 

2016 25 5 5,11%   0,00% 

2017 24 na. #ÉRTÉK!   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

     

 
 

Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy 

kaphat, aki nem rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel. Foglalkozást 

helyettesítő támogatásra az az álláskereső jogosult, aki korábban álláskeresési támogatásban 

részesült.  

A jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-től csak annak folyósítható 

ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt 

(vagy 30 nap közérdekű önkéntes munkát) tud igazolni. Az önkormányzat rendeletben 

előírhatja, hogy a juttatásban részesülő lakókörnyezetét tartsa rendben. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 

elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 

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

elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 289  na  na  na  na  na  na  na 

2013 289  na  na  na  na  na  na  na 

2014 289  na  na  na  na  na  na  na 

2015 289  na  na  na  na  na  na  na 

2016 289  na  na  na  na  na  na  na 

2017 270  na  na  na  na  na  na  na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok 

       

a) bérlakás-állomány 

 

Bérlakásállomány nincs. A drávaszabolcsi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A 

270 házból kb. 10 üresen áll. A lakók kihalnak, az örökösök a házak csak kevés hányadát 

szeretnék megtartani, a többségük értékesíteni szeretné.  

 

b) szociális lakhatás 

 

Szociális lakások nincsenek. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Nincs ilyen. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 
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Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2012 75 0 

2013 77 0 

2014 69 0 

2015 68 0 

2016 na. 0 

2017 na. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

f) eladósodottság 

 

Egy két esetben sajnos jellemző, hogy a nagy banki hitelt, melyet az ingatlanra vettek fel, 

nem tudta a család fizetni, így elárverezésre került az adott lakóépület. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

A fent említett közszolgáltatásokhoz való hozzáférés többnyire biztosított. A 

buszmegállóhoz való feljutás viszont nem megoldott külterületről. Ennek megoldása 

jövőbeni feladat. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Külterületen, szolgálati lakások helyén alakult ki a Lengyári lakótelep. A lakások vízzel, 

villannyal ellátottak, gázvezeték nincs. Internet hozzáférési lehetőség biztosított. A lakások 
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állapota változó. A tulajdonosok nagyrésze munkanélküli, nagycsaládosok, a szülők alacsony 

iskolai végzettségűek, gyermekeik halmozottan hátrányos helyzetűek.  

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 

jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

A lakótelepen élők száma 30-35 fő életkori megoszlásuk, foglalkoztatottsági helyzetük eltérő. 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Szegregációval veszélyeztetett terület nincs a településen. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Drávaszabolcs településen háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat segíti a lakosságot, mely 

Drávacsehi, Drávapalkonya Gordisa és Matty lakosságát is ellátja. Elérhető orvosi szakellátás 

legközelebb Harkányban és Siklóson, ill. a megyeszékhelyen, Pécsett és Mohácson található. 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 24 

2013 23 
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2014 23 

2015 27 

2016 39 

2017 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2012 na. na. - 

2013 na. na. - 

2014 na. na. - 

2015 na. na. - 

2016 na. na. - 

2017 na. na. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Azon prevenciós és szűrőprogramokhoz való részvétel biztosított a községben, amelyekre 

megfelelő eszköztár rendelkezik( Falunapokon kitelepült szűrővizsgálati sátorban, valamint a 

Védőnői Szolgálatnál, orvosi rendelőben- vérnyomás mérés, testsúly , vércukor kontroll, 
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látásélesség szűrés). Komolyabb szűrővizsgálati lehetőség ( pl. tüdő szűrés, emlő szűrés, labor 

vizsgálat  a Siklósi kórházban lehetséges) 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Rehabilitációs központ legközelebb 5 km-re található Harkányban. Autóval és autóbusszal 

egyaránt megközelíthető. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A szociális étkeztetés keretében a rászorulók részére kedvezményes étkeztetés a Dráva Kincse 

Óvoda és Konyha intézményében biztosított, igény szerint. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen többféle sportolási lehetőség biztosított: 

 az önkormányzat támogatásával működő futball klubban nem csak a felnőttek, hanem 

a fiatalok is sportolhatnak.  

 a fiatalok részére body-klub működik 

 2011. évtől heti két alkalommal a ping-pongozók részére az Általános Iskola 

tornaterme biztosít helyet. Az itt játszó gyerekek és felnőttek különböző versenyeken 

vesznek részt, jó eredményekkel. 

 

A település rendelkezik kis- és nagyméretű futball-pályákkal, tenisz- és  

kosárlabdapályával. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen házi szociális gondozó ellátás és szociális étkezés biztosított.. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

 

Mindenki egyenlő bánásmódban részesül, Esélyegyenlőségi Bírósághoz fordultakról nincs 

információnk. 
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Ilyen jellegű juttatásokról, szolgáltatásokról nincs adatunk. 
 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A településen évente három nagyobb rendezvény kerül megrendezésre. Az Ifjúsági Parkban 

ünnepeljük május elsejét, a falunapot és az államalapítás ünnepét. Ezeken a rendezvényeken 

többszáz ember jelenik meg különböző korosztályokból. A programokon sportversenyek, 
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játékok, fogathajtás, kulturális programok, utcabálok kerülnek lebonyolításra. Családok, 

baráti társaságok által készített ételek is biztosítják a jó hangulatot. 

Községi falunapon „Egészségsátor” rendezvényünkön lehetőséget biztosítunk ingyenes alap 

szűrővizsgálatok (vérnyomásmérés, súlymérés, testzsír-mérés, vércukor mérés) elvégzésére. 

Hangsúlyozva ezáltal a betegségek időben történő felismerését. 

Az idősebb korosztály nyugdíjas klubja már több mint 30 éve működik a településen. 

Rendszeres foglalkozásokat tartanak, kirándulnak. 

A Könyvtár heti kettő alkalommal várja az odalátogatókat, magas színvonalú könyveket és 

internetezési lehetőséget biztosítva. A könyvtáros rendszeres programokat tart az érdeklődők 

részére ( meseolvasó klub, ifjúsági klub, biblia kör,  Márton napi rendezvény, Adventi 

készülődéshez kapcsolódó kézműves foglalkozás ) 

Az intézmények szervezésében bálokban szórakozhat a település fiatal és idősebb lakossága. 

Az állami ünnepek a Kultúrházban kerülnek lebonyolításra az általános iskolások ünnepi 

műsorával. 
 

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

 

A településen nincsenek összetűzések, negatív diszkrimináció. A falu rendezvényein 

mindenki részt vehet, nemtől, kortól, nemzetiségtől függetlenül.  
 

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

 

A védőnő szervezésével folyamatos a ruhagyűjtés és a használt ruhák eljuttatása rászorulók 

részére. 

Évi egy- két alkalommal községünkben a helyi Vöröskereszt véradási napot szervez, rábírva 

ezzel az embereket beteg embertársaikon való segítésre. A szervezési feladatokban önkéntes 

diákok vesznek részt.  

Pályázat útján évek óta részt vesz az önkormányzat a Gyermekétkeztetési Alapítvány által 

szervezett EU élelmiszer-segély osztásban. 

Helyi vállalkozók, lakosok és a szülői munkaközösség segítik az intézmények működését. 

A futball-klub irányítása is társadalmi munkában történik. 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A helyi RNÖ együttműködési megállapodást írt alá az Általános Iskolával, ill. a település 

önkormányzatával. Nyári szünetben az RNÖ balatoni kirándulásra viszi a roma nemzetiségű 

gyermekeket. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Alacsony iskolázottság Tanfolyamok szervezése, felzárkóztatás 

Lakhatási problémák Közművesítés 

Munkahelyek hiánya a településen Vállalkozók településre csábítása 

Közlekedés Sűrűbb buszjáratok, kerékpárút fejlesztés 
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Emberek hozzáállása a munkához Személyiségfejlesztő tréningek 

Szolgáltatások hiánya A meglévő szolgáltatások megtartása, 

fejlesztése 

  

 



 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   

 
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok 

folytán veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket.  

Drávaszabolcson működik gyermekjóléti szolgálat, mely társulási formában Villányi 

Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében látja el feladatát. A gyermekjóléti 

szolgálat képviselője jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal.  

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 

veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.  

 

A gyermekek védelmét:  

- pénzbeli és természetbeni ellátások,  

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,    

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,  

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,  

- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.  

 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

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

2012 2 4 

2013 na. na. 

2014 na. na. 

2015 na. na. 

2016 na. na. 

2017 na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

A településen a védelembe vett és veszélyeztetett gyermekek számáról pontos adat nem áll 

rendelkezésünkre. 
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Természetesen, ha csak egyetlen esetre kerülne sor, az is sok lenne, mert az a gyermek 

fejlődését, jövőjét veszélyezteti. Az életben egy ilyen szituáció, indíttatás a felnőttkorra is 

kihatással lehet. A korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a 

védelembevételre, a jelenlegi helyzetben már felmerülő probléma a családok megélhetése, ez 

családi konfliktusokhoz vezet, és felmerül a gyermekek elhanyagoltsága is.  

A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló 

működésének szinten tartása, javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy a lakosság 

létszámához képest nem magas a védelembe vett gyermekek száma.  
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 78 

2013 74 

2014 63 

2015 66 

2016 71 

2017 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy 

közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés 

normatív kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november 

hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 

1-én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény. 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik.  

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

A Drávaszabolcs, Drávapalkonya, Drávacsehi, Gordisa Önkormányzatok közös 

fenntartásában működő konyha biztosítja az ingyenes étkezésben, valamint a nyári 

gyerekétkeztetésben részesülők ellátását. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

A településen nem él ilyen gyermek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 

  A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.  
 

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

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 

ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körébe gondoskodik:  

 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

a védőnői ellátásról,  

az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2012 1   

2013 1   

2014 1   

2015 1   
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2016 1   

2017 1   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

Az önkormányzat a védőnői szolgálatot az 5 településsel közösen látja el; Matty, 

Drávaszabolcs, Gordisa, Drávacsehi, Drávapalkonya kis települések, így egy védőnő 

elegendő a feladat ellátásra. 

 A védőnő heti rendszerességgel, az orvosi rendelő épületében kialakított védőnői szobában 

látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a kismamákat és anyukákat. 

 Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi 

állapotát, körülményeit. 

 A védőnői feladatellátás körébe 0-6 éves korosztályig folyik területi gondozás.  

Egészségnevelési programjait a védőnő pályázati lehetőségek igénybe vételével igyekszik 

megvalósítani 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2012         0 

2013         0 

2014         0 

2015         0 

2016         0 

2017         0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 

    

A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetű 

háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem működtet, 

ezért a gyermekorvosi ellátás jellemzői tábla kitöltetlen. 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

0-7 éves korúakra vonatkozó adattal az önkormányzat nem rendelkezik. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801)  

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek 

száma (munkanélküli 
szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem 
önkormányzati 

bölcsődék száma 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

2012 0 0     

2013 0 0     

2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés 

   

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

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek száma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma (december 31-én) 

(TS 4901) 

2012       0 

2013       0 

2014       0 

2015       0 

2016       0 

2017       0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
   

A 4.3.4 táblázat kitöltése szükségtelen, mert a településen családi napközi nem működik.  
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Drávaszabolcson gyermekjóléti szolgálat működik, képviselője jó és szoros kapcsolatot ápol 

a jegyzővel, védőnővel, családokkal és az oktatási intézményekkel. 

 

e) gyermekvédelem 

 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok 

folytán veszélybe kerül, a BAMKH Siklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 

védelembe veszi a gyermeket. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként a szociális ellátásokról szóló rendeletében 

az önkormányzat a krízishelyzetben lévők számára rendkívüli pénzbeli és természetbenni 

támogatás állapíthat meg. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túl a hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése biztosított, bár nem minden érintett él 

ezzel a lehetőséggel.    

 

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

 

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi 

lehetőségekhez mérten biztosított.  

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos és halmozottan 

hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése biztosított, bár nem minden 

érintett él ezzel a lehetőséggel.    
 

Ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek kapnak. Ezen felül a helyi önkormányzat eseti kérelem alapján a rászoruló 

iskoláskorú gyermekek számára biztosít tankönyvellátási támogatást. 

 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Hátrányos megkülönböztetés a településen nem történt. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az 

ellátórendszerek keretein belül  

 

Szükség  és igény esetén ruhaadomány, tartós élelmiszer illetve játékadomány kerül kiosztásra.  

Bursa Hungarica ösztöndíj tíz hónapon keresztül a nappali felsőoktatásban résztvevők számára 

elérhető.  

A helyi önkormányzat igény szerint támogatja a településen élő középiskolások Harkányig történő 

bejutását, a kora reggeli órákban. 

Az elmúlt években a 4 település összefogásában a jól tanuló és önmagukhoz képest a tanulmányi 

eredményükben javulást elérő diákok számára horvátországi tanulmányi út került megszervezésre. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

ellátása 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 60 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.45 - 16.15 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 24 nap 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4   

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4   

Gyógypedagógusok létszáma 0   

Dajka/gondozónő 2   

Kisegítő személyzet 0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés  
  
  

Az óvodai nevelés adatai illeszkednek a Köznevelési törvényben foglaltakhoz, valamint az 

Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján elkészített Pedagógiai programhoz. 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások száma 

Napközis 
általános 

iskolai tanulók 
száma a 
nappali 

oktatásban 
(iskolaotthonos 

tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 53 58 111 43 38,7% 

2012/2013 53 57 110 68 61,8% 
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2013/2014 57 56 113 66 58,4% 

2014/2015 60 56 116 73 62,9% 

2015/2016 60 55 115 79 68,7% 

2016/2017 53 58 111 43 38,7% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
    

 
 

Mivel Körzeti Általános Iskola, így a tanulói létszámban Drávaszabolcs, Drávacsehi, 

Drávapalkonya , Gordisa és Matty települések gyermekei szerepelnek. 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2012   2 50 1 50 0 

2013   2 60 1 50 0 

2014   2 60 1 50 0 

2015   2 60 1 47 0 

2016   2 60 1 41 0 

2017   2 60 na. 50 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
    



 50 
 

Tekintettel a családok szociokulturális hátterére, a törvényi előírásokra és a férőhelyek-

felvételt igénylők arányára, az óvoda folyamatosan biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.  

Az óvodában gyógypedagógiai csoport nem működik, a gyógypedagógiai ellátást igénylő 

gyermekeket, az iskola gyógypedagógusa, vagy a körzeti szakszolgálat szakemberi végzik. 

 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 

feladatellátási helyek  

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012 0 8 1 

2012/2013 0 8 1 

2013/2014 0 8 1 

2014/2015 0 8 1 

2015/2016 0 8 1 

2016/2017 0 8 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Az intézményben folytatott oktató- és nevelő munka mindent megtesz az adott körülmények 

között a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gondjainak 

kompenzációja érdekében. 
 

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

mutatkozó eltérések 

 

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

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban 
(TS 2301) 

Fő 

2011/2012 14 

2012/2013 15 

2013/2014 14 

2014/2015 11 

2015/2016 9 

2016/2017 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi 
adatok 
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Községünkben nevelőszülői hálózat részeként 2 fő látja el több gyermek nevelőszülői 

feladatait. Iskolai, óvodai beilleszkedésük zavartalanul zajlott. Egyéb ellátások tekintetében 

sem szenvednek hiányt. 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Hátrányos szocio- és egészségkultúrájú 

családok magas aránya 

Óvodai, iskolai egészségnevelési programok 

Csellengő gyermekek is megjelentek Iskolai szabadidős elfoglaltságok lehetősége 

(szakkörök, tiniklub, vöröskeresztes 

foglalkozások) 

Szűkös anyagi helyzetű családok Használtruha és játék adományozás, 

lehetőség szerint tartós élelmiszer, tűzifa 

adomány 

 



 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint  

 a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, 

politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,  

 a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, 

előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén  

 szociális biztonság területén, 

 

A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő 

bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, 

családi állapot, anyaság, és terhesség tekintetében.  
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 255 230 224 190 31 40 

2013 255 228 218 190 37 38 

2014 255 226 215 192 41 34 

2015 258 227 223 198 35 29 

2016 255 229 224 204 31 25 

2017 na. na. - - 30 25 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
     

 
 



 53 
 

 
 

A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a 

munkanélküliség. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési 

programokban. Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint 

a férfiaké. Ez talán a fizikai állóképesség miatt lehet így.  

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A közmunka program jelenleg is több alacsony végzettségű nőt foglalkoztat.  
 

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

 

Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt részesítik 

előnyben. Nem megy el GYES-re, és nem ő marad otthon a beteg gyerekkel. Ezek nem 

hangosan kimondott vélemények, de azért érzékelhető. 

 

A településen lévő munkahelyeken javarészt nőket alkalmaznak a munkáltatók (védőnő, 

óvónő, pedagógusok, posta, önkormányzati hivatal, vegyesboltok). 
 

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

A településen bölcsőde nincs, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma 

60. Az óvodába beíratott gyermekek száma 50 fő a 2016-2017-es nevelési évben. 

A két és féléves korú gyermek csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha minden 

harmadik életévét betöltött gyermek számára biztosított az elhelyezés és még van üres 

férőhely.  

A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása 

megoldott legyen.  
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
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Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1   0 

2013 1   0 

2014 1   0 

2015 1   0 

2016 1   0 

2017 1   0 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés 

   

A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama 

gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a 

gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, 

gyermek/házi orvossal, kórházzal, Családsegítő Szolgálattal, Egészségfejlesztő Osztállyal, 

Baranyai Fiatalok Egészséges Életéért Alapítvánnyal, Vöröskereszttel. 
 

Községünkben az országos átlaghoz viszonyítva kedvezően alakulnak a terhesgondozási 

mutatók. Eltitkolt terhességről nem számolhatunk be, s ezáltal a megszületendő gyermekek 

ebből adódó veszélyeztetettsége elhanyagolható. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, 

hogy nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen 

beszél róla.  

Ha súlyosabb eset előfordulna, azt már nem lehetne eltitkolni. 

 A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a súlyos bántalmazás hamar kiderül.  

Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

és szigorúan fel kell lépni ellene.   

 A Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi 

feljelentést lehet tenni.   
 

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

 

   A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A helyi információk 

alapján erre nincs szükség. Ha ilyen jellegű probléma felmerülne, védőnőnk segítségével 

távolabbi intézmények segítsége kerülne igénybe vételre. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

   A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké. 

   A hivatalokban, szociális, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya elenyésző.  
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
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  A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést 

nem igényelnek.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

meghatározása. 
 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

nagyarányú munkanélküliség közfoglalkoztatásba történő bevonás, önkéntes 

munkára való ösztönzés-ezzel kapcsolatos 

felvilágosítás, tájékoztatás megadása, mert ez 

lehet alapja egy további ellátási formának  

 

eltitkolt családon belüli erőszak jelzőrendszer működtetése, felvilágosítás hova 

fordulhat az érintett segítségért, (Családsegítő, 

Rendőrség, ingyenes hívható segélykérő 

telefonszámok nyilvános helyeken történő 

közzététele) 

szakképesítés hiánya   képzési programokhoz juttatás 

(pl. szakács, bolti eladó, mezőgazdasági 

növénytermesztő-élelmiszertartósító, 

nyelvtanulási lehetőség) az elhelyezkedés 

esélyének növelése érdekében  

 

elszigetelődés megszüntetése a település közösségi életébe történő bevonás, 

közösségi munkára való ösztönzés a 

feleslegesség érzetének megszüntetésére 

  

  
 



 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény 

értelmében a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer  

 saját jogú nyugdíj  

- öregségi nyugdíj     

- rehabilitációs járadék      

 hozzátartozói nyugdíj  

- özvegyi        

- árvaellátás       

- szülői         

- baleseti hozzátartozói nyugellátás   

- özvegyi járadék 
 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 85 125 210 

2013 84 122 206 

2014 84 111 195 

2015 78 109 187 

2016 72 109 181 

2017 na. na. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen 

nagyon alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az 

elhelyezkedési esélye a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon.  

Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye 

rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt.  

 

Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti 

munkavégzés lehetőségével.  
 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen) 

 

A település elöregedő, az idős, nyugdíjas emberek a vidéki életmóddal járó többletterhelés 

miatt örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki kertes házban lakik, ahol 

akad munka bőven. Az élethosszig tartó tanulás sem jellemző.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma  

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 71 6 8% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 75 10 13% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 74 8 11% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 64 11 17% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 56 8 14% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 55 6 10% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
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A településen nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok foglalkoztatására 

sincs lehetőség.  

Nyugdíjasok, idősek minimálisan vannak foglalkoztatva a településen meglévő 

munkahelyeken. 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára 

a szociális alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való 

hozzájutást. Az önkormányzat társulási formában, Szociális és Gyermekjóléti Társulást 

keretében látja el feladatát. Az önkormányzat szociális rendelete, valamint a Társulási 

Megállapodásban foglaltak szerint az idősek számára biztosított a  

 

- szociális alapszolgáltatás: 

- étkeztetés 

- házi segítségnyújtás / mentális segítségnyújtás 
 

Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók 

szívesen veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját 

otthonukban. Nappali ellátásra nincs lehetőség, erre igény sem mutatkozik, az idősebb és 

betegesebb személyek szívesebben maradnak otthon. 
 

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

Év 

65 év feletti lakosság száma 
(TS 0328) 

Nappali ellátásban 
részesülő időskorúak 

száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 105 0 0,00% 

2013 114 0 0,00% 

2014 111 0 0,00% 

2015 110 0 0,00% 



 60 
 

2016 112 0 0,00% 

2017 104 0 0,00% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

A falu elöregedő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A szociális 

étkeztetés is népszerű. Az idősek elvitellel veszik igénybe az ebédet.   

A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a legközelebbi 

szakrendelő Harkányban, Siklóson illetve a távolabbi Pécsen és Mohácson van. Aki betegsége 

folytán, vagy mozgásában korlátozott, annak lehetősége van betegszállítót igényelni.  

Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében, 

Időskorúak járadékában nem részesül senki 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

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

(TS 5701) 

2012 na. 

2013 na. 

2014 na. 

2015 na. 

2016 na. 

2017 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen aktív nyugdíjas élet folyik, melynek mozgatója a Nyugdíjas Klub, ahol a tagok 

kéthetente egy alkalommal összegyűlnek. Jó kapcsolatot ápolnak más települések klubjaival. 

Munkájukra mindig lehet számítani a településen megszervezésre kerülő rendezvények 

bonyolításában, vendéglátásban.  Az önkormányzat jó partneri kapcsolatot ápol velük, 

anyagilag is támogatja, valamint szükség esetén a közösségi buszt is rendelkezésükre 

bocsájtja. 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2012 1 2 441 0 1 

2013 1 na. 0 1 

2014 1 na. 0 1 

2015 1 na. 0 1 

2016 1 na. 0 1 

2017 na. na. 0 1 
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Forrás: TEIR 
    

c) idősek informatikai jártassága  

 

A település időseinek egy részére jellemző az informatikai jártasság, akik aktívan használják 

az internetet.  

 

 

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

 

  Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi 

eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben 

mozdulnak ki otthonról.   

 

A településen zajló, és már hagyományossá vált programokba az idősebb korcsoport is 

bevonásra került.  

 

Színházlátogatás évente 1-2 alkalommal történik, lakossági önszerveződés alapján, ahol 

szintén az idősek a fő résztvevők. 

 

A helyi Nyugdíjasklub tagjai minden évben megünneplik a tagok születés- és névnapjait, 

nőnapi ünnepséget szerveznek, részt vesznek a május elsejei, falunapi, karácsonyi, anyák napi 

és idősek napi rendezvényeken. 

 

Az egyházi programok aktív résztvevői. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az idősek szociális ellátása biztos és állandó személyek munkába állítása 

az alapszolgáltatás ellátására a folyamatosan 

változó személyek helyett 

 

Nyugdíjasklub, (helyi hagyományok) 

megtartása 

 

tagok toborzása 

bűnelkövetők számára leginkább 

veszélyeztetett korosztály 

rendszeres tájékoztatás a vagyonvédelemmel 

kapcsolatosan, veszély esetén rendőrség 

riasztása 

  

  

  

 



 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

közfoglalkoztatás) 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak 
(TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2012 21 27 

2013 23 27 

2014 26 24 

2015 21 22 

2016 19 22 

2017 na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód, de nem a hátrányos 

megkülönböztetés miatt, hanem mert szervezett-munkahelyi foglalkoztatásra létszám sem 

tevődne össze.  
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
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A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, 

lakóotthon, gondozóház. Erre jelenleg nincs is igény, az érintettek ellátása családon, 

környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott. 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 

Nappali ellátásban 
részesülő fogyatékos 

személyek száma 
(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2012 0     

2013 0     

2014 0     

2015 0     

2016 0     

2017 0     

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
 

A település nem rendelkezik megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek 

szociális ellátását biztosító intézménnyel. 

 

Rokkantság miatt gépjárműadó-kedvezményben részesítettek száma: 2 fő. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a 

jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is 

veszik. Alapellátásként amennyiben ennek szükségét érzik biztosítható    

 szociális alapszolgáltatás,  

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás,  

- családsegítés  

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs 

intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs.  
 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos 

épített környezetre.  

 A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú 

létesítmények látogatása részben biztosított. 
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 

épületek akadálymentesítettsége 

 

Parkolás nem okoz gondot, a mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek kialakítása 

még nem történt meg.   

Ami gondot okozhat, az a Magyar Közút Kht. tulajdonában lévő települési főutca állapota, 

melyen olykor veszélyes a kerekes székes közlekedés.  

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

A településen működő intézmények, munkahelyek akadálymentesítettsége biztosított. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Önkormányzati feladatként a járdák állapotának folyamatos javítása a cél. 

 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

A falubusz segítségét a fogyatékossággal élő lakosok is igénybe vehetik, ezzel is könnyítve a 

közlekedésüket. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Nincs ilyen. 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Néhány intézmény akadálymentesítés hiánya akadálymentesítés az érintett intézményeknél  

 

Járdák biztonságossá tétele  

 

akadálymentesítési munkák folytatása, járdák 

folyamatos karbantartása 

Hivatalos ügyek intézésének nehézsége az önkormányzati dolgozók részéről 

segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos ügyeik 

intézésben (nyomtatványok beszerzése, 

kitöltése 

Fogyatékkal élők önellátása   házi segítségnyújtás kiszélesítése, állandó 

ellátó személyek biztosítása 

A Magyar Közút Kht. kezelésében lévő 

főutca és útpadka rossz állapota, nagy 

forgalma megnehezíti a kerekes székek, 

elektromos kerekes székek biztonságos 

közlekedését 

a főút felújítása ügyében folyamatos 

egyeztetés az útfenntartóval, az új kerékpárút 

rész megépítésével javul a biztonságos 

közlekedés lehetősége 



 
l 

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

profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 

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

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

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

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő kis- 

és mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek 

és nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Drávaszabolcs a 

jövőben is még inkább élhető településsé váljon.  

Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek. A település nagyságához képest szép számmal 

működnek civilszervezetek:  

 Helyi Vöröskereszt 

 Szülői munkaközösségek 

 Nyugdíjas Klub 

 Sportegyesület 

 Asztalitenisz és Szabadidős Sport Egyesület 

 Body-klub 

 Polgárőrség 

 Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület 

 

melyek a közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok 

megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi 

célok megvalósítása érdekében. 

 

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

bemutatása 

A rendezvények sikeres megszervezéséért a civilszervezetek vezetői, tagjai sokat tesznek, 

mindehhez azonban kell egy megfelelő irányító, mozgósító személy, akinek hívószavára az 

emberek szívesen mozdulnak.  

Ebben elévülhetetlen érdeme van a település képviselő-testületének, a civil csoportok 

vezetőinek, akik időt, fáradtságot nem kímélve az évek során eggyé kovácsolták a települést.   

A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek 

értékelhető. Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni.  

Ez nem feltétlenül akarat, inkább szabadidő kérdése.  
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A falun élő emberek sokat dolgoznak. Munkahelyre ingázóknak a munkaidő mellett sok idejét 

elveszi az utazás, munka után a kertek, porták, otthonok rendben tartása is sok energiát 

igényel.    

A helyi civilszervezetek kapcsolata a környező települések hasonló szervezeteivel jónak 

mondható, gyakran szerveznek közös rendezvényeket.  

 

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

 

A Kistérségi Társulással, Foglalkoztatási Osztállyal, Szociális és Gyermekjóléti Társulással 

napi kapcsolatban áll az Önkormányzat. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

 

A településen roma nemzetiségi önkormányzat van, mellyel a jó kapcsolatot tovább kell 

fejleszteni 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Különböző felajánlásokat tesznek a programokon. (falunap, gyereknap) 

 

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

A helyi programok támogatásában aktívan részt vállalnak. 

 



 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
folyamatába 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Drávaszabolcs Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati 

intézmények, védőnői szolgálat, RNÖ, egyházak, civil szervezetek, a település lakossága 

előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatja.  
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban bárki számára elérhető, a 

település honlapján olvasható és véleményezhető.    

 

Drávaszabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények, 

civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Folyamatos munkalehetőség hiánya  Közfoglalkoztatási programok hosszú távú 
fenntartása  

Gyermekek 
Kevés a gyermekek részére szervezett 

szabadidős program  
Programok számának növelése 

(táboroztatás, kulturális programok 
helyszínre hozása)  

Idősek 
Idősek nappali ellátása nem megoldott Klubszerű összejövetelek helyszínének 

biztosítása, programok szervezése  

Nők 

Alapképzettségű (8 általános) nők 
elhelyezkedési problémái, helyi 

munkalehetőség hiánya  

Képzés, továbbképzés, fejlesztés, 
turizmussal kapcsolatos továbbképzés, helyi 

foglalkoztatás fejlesztése, alkalmi 
munkalehetőségek számának növelése  

 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentesítés hiánya a kultúrházban Pályázati támogatás segítségével rámpák, 
feljárók készítése, fogyatékosságból eredő, 

ellátásokhoz való „hozzáférési deficit” 
alternatív módon történő megoldása 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
faktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Mélyszegénységben élők és romák 
folyamatos munkához juttatása  

Önkormányzat, Foglalkoztatási Osztály 

Gyermekek 
Gyermekek részére szabadidő hasznos 
eltöltését biztosító programok 
szervezése 

Önkormányzat, szakkörvezető, könyvtáros, 
klubvezető,  

Idősek 

Idősek nappali ellátásának, hasznos 
szabadidő eltöltésének megszervezése 
nyugdíjas klub (civil önszerveződés) 
keretében  

Önkormányzat, házigondozó, klubvezető,  

Nők 
Alapképzettségű (8 általános) nők 
képzése, helyi munkalehetőségek 
biztosítása  

Önkormányzat, Foglalkoztatási Osztály, Türr 
István Képző és Kutató Központ 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentesítés a kultúrházban Önkormányzat, pályázatíró, kivitelező 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem szembesülnek lépten-nyomon 

nemzetiségi hovatartozásukkal, ahol befogadják és elfogadják őket, ahol egyenrangú, hasznos 

tagjai a társadalomnak. 

 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne érezzék kirekesztettnek magukat a 

többségi társadalomtól, erejüket, tudásukat ne a napi megélhetési problémák emésszék fel, 

olyan értékteremtő munkát végezzenek a település értékeinek megőrzésében, fenntartásában, 

gazdagításában, amely által önértékelési és megélhetési gondjaik megszűnnek. 

 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását, hiszen ők jövőnk 

zálogai, ők azok, akikre szüleik, nagyszüleik idős korukban támaszkodhatnak, velük, rájuk 

építhető az elképzelt jövő. Ennek érdekében kötelességünk számukra minden lehetőséget 

megadni arra, hogy elmélyült, biztos tudást szerezzenek, érzelmekben gazdag, lelkileg stabil, 

értékes felnőttekké váljanak. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek életkörülményeire, lakhatási és megélhetési 

problémáinak megoldásával, személyes kapcsolattartással és segítéssel (házigondozás) 

éreztetjük velük, hogy tapasztalataikra, bölcsességükre nekünk, fiataloknak is szükségünk 

van. Megbecsüljük munkáikat, elért eredményeiket, hiszen múlt nélkül nincs jövő sem. 

 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén annak hangsúlyozását, hogy a munkában és annak 

díjazásában férfiakkal egyenrangúként kezeljék őket. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy 

minden tiszteletet és segítséget megkapjanak ahhoz, hogy legszebb feladatukat, az anyaságot 

problémamentesen megéljék és átéljék, hogy a jövő generációját tisztességgel felneveljék. 

 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, fogyatékosságukkal kapcsolatban 

megtapasztalt problémáik, nehézségeik megoldására, ezáltal elérve azt, hogy településünkön 

ugyanolyan értékű személynek érezhessék magukat, mint egészséges embertársaik.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

  A B C D E F G H I J 

Intézked
és 

sorszám
a 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentumokk

al 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Mélyszegénység
ben élők és 
romák 
folyamatos 
munkához 
juttatása 

A mélyszegénységben 
élők és romák nyílt 
munkaerő-piacra 
történő 
visszakerülésének első 
alapköve a 
közfoglalkoztatás, 
ennek folyamatos 
biztosítása az 
önkormányzat 
feladata. 

A mélyszegénységben 
élők és romák 
életkörülményei 
további romlásának 
megállítása, a 
munkaerő-piacra 
történő 
visszavezetésükig 
folyamatos 
közfoglalkoztatás 
biztosítása. 

A célkitűzés a 
település 
gazdaság 
koncepciójával 
összhangba 
van. 

Évente növekvő 
számú 
mélyszegénységben 
élő és roma 
bevonása a 
közfoglalkoztatás 
különböző 
programjaiba. 

polgármester 2025.05.31. 

Mélyszegénységben 
élők számának 
folyamatos 
csökkenése. Ezen 
személyek, családok 
felzárkózása a 
többségi társadalom 
szintjére 

Startmunka/közfoglalk
oztatás pályázatokon 
történő folyamatos 
részvétel érdekében a 
Közös Önkormányzati 
Hivatal 
munkatársainak 
aktivitása (pénzügyi 
ügyintéző, szociális 
ügyintéző) 
Amennyiben 
szükséges, 
önkormányzati önerő 
biztosítása. 

Magyarország 
Kormánya 
folyamatosan 
biztosítsa az 
önkormányzatok 
részére a 
startmunka/közfoglalk
ozatás pályázatokon 
való részvétel 
lehetőségét. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Gyermekek 
részére 
szabadidő 
hasznos 
eltöltését 
biztosító 
programok 
szervezése 

Drávaszabolcson élő, 
nagyszámú fiatal 
(gyermek, fiatal 
felnőtt) részére 
kulturális program, 
táboroztatás 
szervezése, ifjúsági 
önszerveződés (klub) 
elősegítése 

A nagyszámú 0-18 
éves korú gyermek 
szabadidő eltöltése 
hasznos és célszerű 
programokkal 
(szakkör, klub, tábor, 
kulturális programok) 
biztosított legyen. 

Közoktatási 
Esélyegyenlősé
gi Terv 

Gyerekek részére 
táboroztatás 
szervezése, 
kézműves/rajz 
szakkör 
működésének 
további biztosítása, 
kulturális programok 
szervezése, ifjúsági 
önszerveződés 
elősegítése. 

polgármester, 
képviselő-
testület 

2025.05.31.. 

Falun élő gyerekek 
egyenlő esélyének 
megteremtése, a falu 
megtartó erejének 
biztosítása. 

önkormányzati önerő, 
pályázati támogatás, 
egyesületi támogatás 

A jövőben is legyen 
Drávaszabolcson a 
fiatalok elvándorlása 
elkerülhető. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Alapképzettségű 
(8 általános) nők 
képzése, helyi 
munkalehetőség
ek biztosítása 

A nők körében 
jellemző alapfokú 
végzettség 
tanfolyamokkal 
történő 
továbbfejlesztése. 
Turizmussal 
kapcsolatos képzés, 

8 általánost végzett 
nők képzése turizmus 
és mezőgazdaság 
területén, ezáltal olyan 
képesítés szerzése, 
amely a munkaerő-
piacon történő 
elhelyezkedést 

Gazdasági 
Koncepció 

Alapképzettségű nők 
képességfejlesztése, 
képzése 
munkavállalás 
érdekében 

képviselő-
testület, 

2025.05.31.. 
Munkanélküli nők 
száma jelentősen 
csökken. 

pályázati támogatás, 
képző intézmény 
pozitív támogatása, 
önkormányzati önerő 
(képzés helyszínének 
biztosítása) 

Remélhetően a 
képzéssel hosszabb-
rövidebb időtartamra 
megoldódik a tartós 
munkanélküliségi 
probléma a nők 
körében. A turizmus 
fejlődésével egyre 



 71 
 

  A B C D E F G H I J 

Intézked
és 

sorszám
a 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentumokk

al 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

továbbképzés 
megszervezése, 
turisztikai üzletágban 
történő elhelyezkedés 
reményében. 

elősegíti. több képzett 
szobaasszonyra lesz 
szükség. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Idősek nappali 
ellátásának, 
hasznos 
szabadidő 
eltöltésének 
megszervezése 
nyugdíjas klub 
keretében 

A településen élő 
nyugdíjasok nappali 
ellátása nem 
megoldott. Az 
önkormányzatnak 
lehetősége van 
helyiség biztosításával, 
programok 
szervezésével 
biztosítani az idősek 
nappali hasznos 
elfoglaltságát főként a 
téli időszakban. 

Idősek nappali 
ellátásának megoldása 
főként a téli 
időszakban. 

Gazdasági 
Koncepció 

Nyugdíjas klub 
segítése, heti 
rendszerességgel 
programok 
szervezése. 

polgármesterkép
viselő-testület 

2025.05.31. 

Nincs magányos, 
magára hagyott, 
elhanyagolt idős 
ember, a település 
"öregjei" egy jól 
működő, egymásra 
figyelő közösség tagjai. 

A klubhelyiség és 
szórakoztatáshoz 
szükséges 
berendezések 
rendelkezésre állnak. 

A jól működő klubhoz 
és rendezvények 
biztosításához a 
település 
önkormányzata a 
szükséges pénzügyi 
támogatást biztosítja. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Akadálymentesí
tés 

A település (orvosi 
rendelő, polgármesteri 
hivatal) 
akadálymentesített, a 
kultúrház 
akadálymentesítése 
nem megoldott. 

Kultúrház 
akadálymentesítése 

Gazdasági 
Program, 
Településfejles
ztési stratégia, 
Településrend
ezési Terv, 
Településfejles
ztési koncepció 

épületek 
akadálymentes 
megközelítésre 
alkalmas átalakítása 

polgármester, 
képviselő-
testület 

2025.05.31. 

a fogyatékkal élők, és 
idősek az 
akadálymentesítés 
következtében nem 
szenvednek hátrányt 

pályázati anyagi 
támogatás, minimális 
önkormányzati önerő 
(ennek biztosítása 
élőmunkával, 
közfoglalkoztatottak 
igénybevételével) 

az akadálymentesített 
épületek fenntartása 
minimális költséget 
igényel. 

 



. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

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

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

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

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

polgármester. felel.:  

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

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

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

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

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

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

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

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

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

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

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

vonásáról. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 






